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Изменение 72
David Casa

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Изменение 73
David Casa

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 74
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Съгласието следва да обхваща всички 
дейности по обработване, извършени за 
една и съща цел или цели. Ако 
съгласието на субекта на данни трябва 
да се даде след искане по електронен 
път, искането трябва да е ясно, сбито и 
да не нарушава излишно използването 
на услугата, за която се предвижда.

Or. en

Обосновка

Следва да не се насърчава налагането в регламента на прекалено ограничителни 
изисквания за даване на съгласие. Това изменение има за цел да гарантира по-
нататъшното използване на мълчаливото съгласие и обработване в съответствие с 
Директива 2002/58/ЕО чрез използване на подходящи настройки на браузър или друго 
приложение. (вж. съображение 66 от Директива 136/2009/ЕО).

Изменение 75
Sajjad Karim

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 
представляват сами по себе си такова 
основно място на установяване и 

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

представляват сами по себе си такова 
основно място на установяване и 
следователно не са определящи 
критерии за понятието „основно място 
на установяване“. Основното място на 
установяване на обработващия лични 
данни, който не е и администратор,
следва да бъде мястото, където се 
намира главното му управление в 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Ако администратор е и обработващ лични данни, няма много смисъл да се прилагат 
различни критерии за определяне на това кой регулатор има правомощия по 
отношение на организацията. Това изменение гарантира, че тези администратори са 
напълно в състояние да се възползват от „обслужването на едно гише“.

Изменение 76
Rebecca Taylor

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 
представляват сами по себе си такова 

(27) Основното място на установяване 
на администратор и/или лице, 
обработващо лични данни в Съюза 
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 се 
прилага както за администраторите 
на данни, така и за обработващите 
данни и не следва да зависи от това 
дали обработването на лични данни се 
извършва в действителност на това 
място. Наличието и употребата на 
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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.

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

Or. en

Обосновка

Важно е да се вземат предвид както администраторите на данни, така и 
обработващите данни, тъй като по този начин се осигурява съгласуваност и правна 
яснота по отношение на прилагането на критериите.

Изменение 77
Marielle Gallo

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 
представляват сами по себе си такова 
основно място на установяване и 
следователно не са определящи 
критерии за понятието „основно място 

(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 
представляват сами по себе си такова 
основно място на установяване и 
следователно не са определящи 
критерии за понятието „основно място 
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на установяване“. Основното място на 
установяване на обработващия лични 
данни следва да бъде мястото, където 
се намира главното му управление в 
Съюза.

на установяване“.

Or. fr

Изменение 78
Evelyn Regner

Предложение за регламент
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Личните данни на 
служителите, преди всичко 
чувствителни данни като 
политическа ориентация, членство и 
дейност в профсъюзи, следва да бъдат 
защитавани съгласно членове 8, 12 и 
28 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз и членове 8 и 11 от 
Конвенцията за защита на правата 
на човека и основните свободи и не 
трябва по никакъв начин да се 
използват от предприятията за 
включването на служители в т. нар. 
„черни списъци“, които да се 
разкриват на други предприятия с цел 
ощетяване на определени служители.

Or. de

Изменение 79
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 33
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 80
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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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 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 
на своите публични правомощия и 
съгласието не може да се счита за 
свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

Or. en

Обосновка

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance, in the sense of the Commission’s proposal, in any 
situation where the user was given the choice between accepting new and unnecessary data 
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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 81
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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изпълнението на техните задачи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 82
Marielle Gallo

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.

Or. fr
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Изменение 83
Tadeusz Zwiefka

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, 
продължителността на съхранение на 
данните, или, когато това не е 
възможно, за критериите, според 
които се определя този период, 
наличието на право на достъп, 
коригиране или заличаване и на правото 
да се подават жалби. Когато от субекта 
на данни се събират данни, той следва 
да бъде информиран и относно това 
дали е задължен да предостави данните 
и относно последствията, ако не 
предостави тези данни.

Or. pl

Изменение 84
Tadeusz Zwiefka

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 

(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 
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какъв срок, кои са получателите на 
данните, каква е логиката на данните, 
които се обработват, и какви биха могли 
да бъдат последствията от такова 
обработване, най-малкото когато става 
дума за създаване на профили. Това 
право не следва да влияе 
неблагоприятно върху правата и 
свободите на други лица, включително 
върху търговската тайна или 
интелектуалната собственост, и по-
специално върху авторското право, 
закрилящо софтуера. Тези съображения 
обаче не следва да водят до отказ на 
всякаква информация на съответния 
субект на данни.

какъв срок или, когато това не е 
възможно, за критериите, според 
които се определя този период, кои са 
получателите на данните, каква е 
логиката на данните, които се 
обработват, и какви биха могли да бъдат 
последствията от такова обработване, 
най-малкото когато става дума за 
създаване на профили. Това право не 
следва да влияе неблагоприятно върху 
правата и свободите на други лица, 
включително върху търговската тайна 
или интелектуалната собственост, и по-
специално върху авторското право, 
закрилящо софтуера. Тези съображения 
обаче не следва да водят до отказ на 
всякаква информация на съответния 
субект на данни.

Or. pl

Изменение 85
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Всяко лице следва да има право на 
коригиране на личните данни, свързани 
с него, както и правото „да бъде 
забравен“, когато обработването на тези 
данни не е в съответствие с настоящия 
регламент. По-специално, субектите на 
данни следва да имат право личните им 
данни да се заличават и да не бъдат 
обработвани повече, когато данните 
престанат да бъдат необходими с оглед 
на целите, за които са били събрани или 
обработвани по-друг начин, когато 
субектите на данните са оттеглили 
своето съгласие за обработването им, 
когато възразяват срещу обработването 
на лични данни, свързани с тях, или 
когато обработването на личните им 

(53) Всяко лице следва да има право на 
коригиране на личните данни, свързани 
с него, както и правото „да бъде 
забравен“, когато обработването на тези 
данни не е в съответствие с настоящия 
регламент. По-специално, субектите на 
данни следва да имат право личните им 
данни да се заличават и да не бъдат 
обработвани повече, когато данните 
престанат да бъдат необходими с оглед 
на целите, за които са били събрани или 
обработвани по-друг начин, когато 
субектите на данните са оттеглили 
своето съгласие за обработването им, 
когато възразяват срещу обработването 
на лични данни, свързани с тях, или 
когато обработването на личните им 
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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.

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, обобщени и 
научноизследователски 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.

Or. en

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 не следва да се прилага, когато 
обработването на данни се извършва за целите на здравеопазването, както е 
посочено в член 81, буква а).

Изменение 86
Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) С цел допълнително да се засилят 
контролът върху данните и правото на 
достъп, субектите на данни следва да 
имат право, когато личните данните 
се обработват с електронни средства 

(55) С цел допълнително да се засилят 
контролът върху данните и правото на 
достъп, субектите на данни следва да 
имат право да получат свързаните с тях 
данни също в широко използван 
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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.

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.

Or. en

Изменение 87
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 88
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 89
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(58) Всеки субект на данни следва да 
има право да не подлежи на мярка, 
която се основава на създаването на 
профил чрез автоматизирано 
обработване и която води до 
неблагоприятни правни последици за 
основните права и свободи на това 
физическо лице или оказва 
съществено отрицателно влияние 
върху субекта на данните. 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 



AM\920534BG.doc 19/243 PE500.695v01-00

BG

се отнася за дете. такова обработване следва да подлежи 
на подходящи гаранции, включително 
конкретното информиране на субекта на 
данните и правото на получаване на 
човешка намеса, като такава мярка не 
следва да се отнася за дете.

Or. en

Обосновка

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 90
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 91
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) За да докаже съответствие с 
настоящия регламент, администраторът 

(65) За да докаже съответствие с 
настоящия регламент, администраторът 
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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.

или обработващият лични данни следва 
да съхранява съответната 
информация за основните категории 
предприето обработване. Комисията 
следва да установи единен формат за 
документиране на тази информация в 
ЕС. 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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 

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

излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 72 часа. Когато 
уведомлението не е подадено в срок от 
72 часа, то следва да бъде придружено 
от обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

Or. pl
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Изменение 93
Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 72 часа. Когато 
уведомлението не е подадено в срок от 
72 часа, то следва да бъде придружено 
от обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
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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.

последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

Or. en

Изменение 94
Françoise Castex

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 забранено. Забраната се 
прилага и за тези държави, за които 
Европейската комисия вече е 
установила липса на съответствие. В 
такъв случай следва да се предвиди 
провеждането на консултации между 
Комисията и такива трети държави или 
международни организации.
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Or. en

Изменение 95
József Szájer

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.

Or. en

Изменение 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Съображение 121a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 97
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 121a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 98
Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 129

Текст, предложен от Комисията Изменение

(129) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 
тяхното право на защита на личните 
данни, както и за да се гарантира 
свободното движение на лични данни в 
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;

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

обработването; относно назначаването и 
задачите на длъжностното лице по 
защита на данните; 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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да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 99
Françoise Castex

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; установяването 
стандартни процедури и образци за 
упражняване на правата на субектите на 
данни; установяването на 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 

(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; установяването
на стандартни процедури и образци за 
упражняване на правата на субектите на 
данни; установяването на 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 
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 
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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.

механизма за съгласуваност. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. В 
този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Изменение 100
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
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lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios.Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.

Изменение 101
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

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 102
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) които са предоставени в анонимна 
форма.

Or. en

Обосновка

По определение анонимните данни не представляват лични данни.

Изменение 103
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) от компетентните органи за 
съставянето на избирателните 
списъци;

Or. es

Обосновка

За да се намали усилието, необходимо за предоставянето на отговор на анкетите, 
националните статистически институти и Комисията ще 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 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Настоящият регламент се прилага за 
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обработването на лични данни на 
субекти на данни, които не 
пребивават в Съюза, от 
администратор или обработващ 
лични данни, който е установен в 
Съюза, посредством икономическите 
им дейности в трета(и) държава(и).

Or. en

Обосновка

На дружества или работодатели от ЕС не следва да е разрешено да осъществяват 
незаконен достъп до личните данни на служители и след това да наблюдават 
тяхното поведение, да ги поставят в „черен списък“ поради синдикална 
принадлежност и т.н., независимо от това дали служителят е установен в ЕС или не.

Изменение 105
Sajjad Karim

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

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано уникално, пряко или 
косвено чрез средства, за които с 
основание се предполага, че е възможно 
да бъдат използвани от администратора 
или от всяко друго физическо или 
юридическо лице, по-специално чрез
име, 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. 
Ако идентифицирането изисква 
непропорционално много време, 
усилия или материални ресурси, се 
счита, че съществуващото физическо 
лице не може да бъде 



PE500.695v01-00 34/243 AM\920534BG.doc

BG

идентифицирано;

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет от изменения, които позволяват използването на данни под 
псевдоним и анонимни данни и които ще насърчат добрите бизнес практики, 
защитаващи интересите на субектите на данни. Гарантирането, че личните данни 
не могат да бъдат приписвани на субект на данни (тъй като не могат да бъдат 
обвързани със субекта на данни без да се използват допълнителни данни), спомага за 
по-нататъшното насърчаване на използването на данни със стопанска цел, като 
същевременно осигурява високо ниво на защита на потребителите.

Изменение 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

(1) „субект на данни“ означава
идентифицирано физическо или 
юридическо лице. Идентифицирано 
лице е такова лице, чиято 
самоличност може да бъде установена
пряко или с помощта на средства,
което с разумна вероятност могат да 
бъдат използвани от администратор 
или друго физическо лице, и 
използването на които не е свързано с 
влагането на прекомерни разходи, 
време или действия;

Or. pl

Изменение 107
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
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Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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

Or. en

Обосновка

За да се осигури по-добра защита е важно да не се дава твърде тясно определение на 
термините „лични данни“ и „субект на данни“. Регламентът следва ясно да се 
прилага по отношение на данни, които позволяват само „избиране“ и следва да бъде 
ясно, че онлайн идентификаторите в повечето случаи следва да се считат за лични 
данни. Поради постоянния напредък на технологиите, атаките, целящи 
деанонимизиране, ще се усъвършенстват все повече. Наличието на по-широки
определения за „лични данни“ и „субект на данни“ е важно за защитата в 
перспектива.

Изменение 108
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 4 – точка 2a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „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;

Or. en

Изменение 109
Marielle Gallo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „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 да се 
гарантира, че няма да може да се 
направи такова обвързване;

Or. fr

Изменение 110
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 4 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „обработване“ означава всяка 
операция или съвкупност от 
операции, извършвана с лични данни 
или набор от лични данни чрез 
автоматични или други средства 
като събиране, записване, 
организиране, структуриране, 
съхранение, адаптиране или промяна, 
извличане, консултиране, употреба, 
разкриване чрез предаване, 
разпространяване или друга форма на 
предоставяне на данните, 
подреждане или комбиниране, 
заличаване или унищожаване;

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

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет от изменения, които позволяват използването на данни под 
псевдоним и анонимни данни и ще насърчат добрите бизнес практики, защитаващи 
интересите на субектите на данни. Гарантирането, че личните данни не могат да 
бъдат приписвани на субект на данни (тъй като не могат да бъдат обвързани със 
субекта на данни без използването на допълнителни данни), спомага за по-
нататъшното насърчаване на използването на данни със стопанска цел, като 
същевременно осигурява високо ниво на защита на потребителите.

Изменение 111
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 4 – точка 3a (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, 
без да се използват допълнителни 
данни, да не могат да бъдат 
приписани на определен субект на
данни, като това се осъществява чрез 
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отделни технически и 
организационни контролни средства, 
за да се гарантира, че не те не могат 
да бъдат приписани или че това 
приписване би изисквало 
непропорционално много време, 
разходи и усилия;

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет от изменения, които позволяват използването на данни под 
псевдоним и анонимни данни и ще насърчат добрите бизнес практики, защитаващи 
интересите на субектите на данни. Гарантирането, че личните данни не могат да 
бъдат приписвани на субект на данни (тъй като не могат да бъдат обвързани със 
субекта на данни без използването на допълнителни данни), спомага за по-
нататъшното насърчаване на използването на данни със стопанска цел, като 
същевременно осигурява високо ниво на защита на потребителите.

Изменение 112
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 4 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „профилиране“ 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;

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 113
Marielle Gallo

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 
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;

Or. fr
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Изменение 114
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 4 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 4 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)
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ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат обработени;

Or. pl

Изменение 116
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 4 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 117
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 4 – точка 10
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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;

Or. en

Обосновка

Предложената дефиниция е твърде широка и би могла 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 118
Tadeusz Zwiefka

Предложение за регламент
Член 4 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) „основно място на установяване“ 
означава по отношение на 
администратора, включително 
администратор, който също така 
обработва лични данни, мястото на 
неговото установяване в Съюза, където 
се решава политиката за защита на 
личните данни, като се има предвид 
доминиращото влияние на 
въпросното място на установяване 
над другите, по-специално в случай на 
корпоративна група, при прилагането 
на правилата за защита на личните 
данни или съответните правила за 
защита на данните; 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 
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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, който не е и администратор,
„основно място на установяване“ 
означава мястото, където се намира 
централната му администрация в Съюза;
компетентният орган се уведомява 
от предприятието или групата 
предприятия за определеното основно 
място на установяване;

Or. en

Изменение 119
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 4 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Компетентният орган се уведомява 
от предприятието или групата 
предприятия за определеното основно 
място на установяване;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 120
Marielle Gallo

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“ 
на администратора или 
обработващия лични данни означава 
мястото на неговото установяване в 
Съюза, където се решава политиката 
за защита на личните данни, като се 
има предвид доминиращото влияние 
на въпросното място на установяване 
над другите, по-специално в случай на 
корпоративни групи, при прилагането 
на правилата за защита на личните
данни или съответните правила за 
защита на данните; 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 или обработващ 
лични данни в Съюза.

Or. fr

Изменение 121
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 4 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) „основно място на установяване“ 
означава мястото на установяване на 
администратора, обработващия 
лични данни или групата дружества в 
Съюза, където се вземат основните 
решения по отношение на целите, 
условията и средствата за обработването 
на лични данни. Администраторът, 
обработващият лични данни или 
групата дружества определят 
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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;

основното място на установяване с 
цел съблюдаване на защитата на 
личните данни и уведомяват за това 
съответния национален надзорен 
орган. В случай на несъгласие с 
определеното основно място на 
установяване, националният надзорен 
орган може да поиска становище и 
насоки от Европейския комитет по 
защита на данните.

Or. en

Обосновка

Тази дефиниция трябва да се прилага еднакво за администратора, обработващия 
лични данни и групата дружества, за да се гарантира правната сигурност. В много 
случаи дружествата оперират в различни държави членки и следва да бъдат 
задължени да определят основното си място на управление с цел съблюдаване на 
защитата на личните данни.

Изменение 122
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 4 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

13) „основно място на установяване“ 
означава по отношение на 
администратора, както и на 
обработващия лични данни, мястото, 
което съвпада с официалното 
седалище в Съюза, при условие че 
съвпада с мястото, където се вземат 
основните решения на институцията, 
предприятието или групата, като в 
обратния случай следва да се намира в 
последното;
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установяване на даден 
администратор в Съюза. По 
отношение на обработващия лични 
данни „основно място на 
установяване“ означава мястото, 
където се намира централната му 
администрация в Съюза;

Or. es

Обосновка

Използваните критерии за определяне на основно място на установяване не са най-
целесъобразните, тъй като свързват понятието с идеята за вземането на основните 
решения относно целите, условията и средствата за обработване на лични данни. 
Предпочитаме понятие, което да съответства на понятието за официално 
институционално или корпоративно седалище на дружеството или групата от 
предприятия, където се вземат основните решения на институцията, предприятието 
или групата.

Изменение 123
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

19а. „официални статистически 
данни“ означава представителна 
сумарна количествена и качествена 
информация, която характеризира 
колективно явление в дадена група от 
населението;

Or. es

Изменение 124
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 4 – точка 19а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

19а. „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.

Or. fr

Изменение 125
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 4 – точка 19б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 126
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 4 –точка 19в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19в. „услуги на информационното 
общество“ означава услугите, 
предоставени по индивидуална молба, 
от разстояние и чрез електронни 
средства, като под това се разбира 
услугата, изпратена първо и получена 
по местоназначение чрез електронно 
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оборудване за обработка, 
включително цифрово компресиране, 
и за съхранение на данни, и която се 
пренася, предава и получава изцяло по 
кабел, радио, оптични средства или 
други електромагнитни средства.

Or. es

Изменение 127
Sajjad Karim

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

Or. en

Обосновка

Тази промяна, разрешаваща обработването на данни, които „не са прекомерни по 
отношение на целите“, е по-подходяща. Това изменение съдържа позоваване на 
формулировката в оригиналната 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 128
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 5 – буква в)
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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 не 
надхвърлящи 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;

Or. es

Обосновка

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

Изменение 129
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

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

Изменение 130
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 5 – буква д)
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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 или 
научноизследователски 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;

Or. en

Обосновка

Следва също да е възможно личните данни да се съхраняват за по-дълги периоди за 
здравни цели (член 81), както и за исторически, статистически и
научноизследователски цели (член 83), което вече е посочено в текста на Комисията. 
Това ще гарантира, че всички съответни данни са налични, за да се предоставят на 
субекта на данни най-подходящите за него грижи.

Изменение 131
Rebecca Taylor

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 

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, съвместни или 
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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;

научноизследователски 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;

Or. en

Обосновка

Следва също да е възможно личните данни да се съхраняват за по-дълги периоди за 
здравни цели съгласно условията, посочени в член 81.

Изменение 132
Antonio López-Istúriz White

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, без да се засягат 
разпоредбите на член 83;

Or. es

Обосновка

Би следвало всички въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни с 
историческа, статистическа или научноизследователска цел, да се разглеждат в 
член 83.
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Изменение 133
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 5 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Отговорността на администратора, който извършва обработване на данни, сам по 
себе си не представлява принцип, свързан с обработването на лични данни, а 
последица.

Изменение 134
Francesco Enrico Speroni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 135
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 136
Françoise Castex

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

целите на законните интереси на 
администратора, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни, по-
специално когато субектът на данните е 
дете. Това не се прилага за 
обработването на данни, което се 
извършва от публични органи при 
изпълнението на техните задачи. Това 
не се прилага и за обработването на 
данни, което може да се основава на 
едно или няколко от другите 
основания в настоящия параграф.

Or. en

Изменение 137
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора, 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. Тази 
разпоредба не трябва да се прилага 
също така и за обработване, което 
може да се базира на едно или няколко 
други основания, посочени в 
настоящия параграф.

Or. pl

Изменение 139
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

Практическият опит показва, че „законовото задължение“ не включва националните 
финансови регламенти 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.

Изменение 140
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) обработват се само данни под 
псевдоним.

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет от изменения, които позволяват използването на данни под 
псевдоним и анонимни данни и ще насърчат добрите бизнес практики, защитаващи 
интересите на субектите на данни. Гарантирането, че личните данни не могат да 
бъдат приписвани на субект на данни (тъй като не могат да бъдат обвързани със 
субекта на данни без използването на допълнителни данни), спомага за по-
нататъшното насърчаване на използването на данни със стопанска цел, като 
същевременно осигурява високо ниво на защита на потребителите.

Изменение 141
Françoise Castex

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският комитет по защита на 
данните следва да състави списък с 
общи критерии, които да се спазват 
при допълнително обработване, за да 
се счита за съвместимо с това, за 
което първоначално са били събрани 
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личните данни.

Or. en

Изменение 142
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Изискванията трябва да бъдат изпълнени не само от правото на държавите членки, 
но и от правото на Съюза.

Изменение 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, предмет на параграф 1,
буква е), администраторът на данни 
ясно и отделно информира субекта на 
данните за такова обработване. 
Администраторът на данни посочва 
и публикува също така и 
основанията, въз основа на които
оправданият му интерес взема превес
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пред приоритета на основните права 
и свободи на субекта на данните.

Or. pl

Изменение 144
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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 145
Antonio López-Istúriz White

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 

заличава се



PE500.695v01-00 60/243 AM\920534BG.doc

BG

ситуации на обработване на данни, 
включително по отношение на 
обработването на лични данни на 
дете.

Or. es

Обосновка

Делегирането на правомощия на Комисията по параграф 5 е излишно, тъй като се 
отнася до съществени елементи от регламента. Тези елементи би следвало да се 
изяснят в самия законодателен акт.

Изменение 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Данните няма да бъдат използвани 
срещу субекта на данни в 
дисциплинарно изслушване или за 
включването му в „черен списък“, за 
проучването му или за 
възпрепятстване на наемането му на 
работа.

Or. en

Обосновка

Необходимо е допълнително уточнение, че личните данни никога няма да бъдат 
използвани срещу субекта на данни в контекста на трудово правоотношение.

Изменение 147
Evelyn Regner

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

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

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

Or. de

Изменение 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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.

Or. pl

Изменение 149
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 

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

законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне. В случаите, в 
които обработването на лични данни 
е от съществено значение за 
способността на администраторите 
да осигурят достатъчна сигурност 
при предоставянето на дадена услуга 
на субекта на данни, оттеглянето на 
съгласието може да доведе до 
прекратяването на тази услуга.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 150
Tadeusz Zwiefka

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3a (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 оказване 
на услуги за субекта на данните, ако 
обработката на данни е нужна за 
извършването на дадена услуга или за 
гарантирането на адекватността на 
услугата.

Or. pl
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Изменение 151
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Не е необходима отделна норма, за да се потвърди, че свободно изразеното съгласие 
може да породи предвидените правни последици; достатъчно е позоваване на общите 
правила относно волеизявленията.

Изменение 152
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Използването на терминология като „значителна неравнопоставеност“ има 
вероятност да породи правна несигурност. Освен това този параграф не е необходим, 
тъй като договорното право, включително правото за защита на потребителите, 
осигурява подходящи гаранции срещу измами, заплахи, непочтено възползване и т.н. и 
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те следва да се прилагат също и по отношение на съгласието за обработване на лични 
данни.

Изменение 153
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора, което води до липса 
на свобода при даването на съгласие.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 154
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Ако събирането и обработването 
на лични данни имат чисто 
търговски цели, то субектът на 
данни следва да получи съответното 
икономическо възнаграждение за 
предоставеното съгласие. Правото на 
такова възнаграждение не може да 
бъде предмет на отказ от страна на 
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субекта на данни.

Or. it

Изменение 155
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 86, за да уточни 
размера, характера и условията за 
плащане на възнаграждението, 
предвидено за предоставянето на 
съгласие за обработването на лични 
данни за търговски цели.

Or. it

Изменение 156
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Трябва да се обмисли възможността за равнопоставеност между равнището на 
събраните данни и риска за детето например във връзка с простия обмен на 
информация като абонирането за информационни бюлетини. Настоящото 
предложение на Комисията би могло да доведе до изключването от информационното 
общество на определен брой деца, тъй като приема, че всички родители са 
ангажирани изцяло със своите деца, а случаят невинаги е такъв. Съгласието на 
родителите е от съществено значение, когато е налице високо равнище на 
взаимодействие с детето, необходимо е обаче да се обмисли постепенен подход.

Изменение 157
Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. За целите на настоящия регламент 
обработването на личните данни на дете 
на възраст под 13 години е законна само 
ако и дотолкова доколкото съгласието е 
дадено или разрешено от родителя или 
попечителя на детето. Администраторът 
полага разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология. 
Методите за получаване на 
удостоверимо съгласие не водят до 
допълнително обработване на лични 
данни, което в противен случай не би 
било необходимо.

Or. en

Изменение 158
Sajjad Karim
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Параграфи 1—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.

Or. en

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 159
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Параграфи 1—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 зрелостта и 
компетентността на физическото 
лице пред фактическата му възраст.

Or. en
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Обосновка

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 предложението на регламент. В някои държави членки 
физическите лица под 13 години могат да дават съгласие за медицинско лечение, след 
като се прецени, че те имат правомощията да го правят.

Изменение 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство и дейност в професионални 
съюзи, като и обработването на 
генетични данни или данни, свързани 
със здравословното състояние или 
половия живот или с наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки за 
сигурност. По-специално това включва 
защитни мерки за предотвратяване 
на включването на работници в черни 
списъци, например във връзка с тяхна 
дейност в професионалните съюзи 
или представителната им роля във 
връзка със здравето и безопасността.

Or. en

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 е да се подчертае, че достъпът до личните данни на работниците 
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.
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Изменение 161
Antonio López-Istúriz White

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

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 правни претенции; или 
съдебно и административно 
производство от всякакъв вид; или

Or. es

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.

Изменение 162
József Szájer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 163
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

и) обработването е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели, както и 
за предварително официално или 
административно проучване за 
определянето на кръвно родство, при 
спазване на условията и гаранциите, 
посочени в член 83; или

Or. es

Изменение 164
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es
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Обосновка

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

Изменение 165
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

По наше мнение делегирането на правомощия по параграф 3 е прекомерно, тъй като 
това оправомощава Комисията да изяснява съществени въпроси от настоящия акт и 
то в изключително деликатна област за вида данни, до които се отнася тази 
разпоредба. Поради това изглежда по-целесъобразно тези въпроси да се изяснят в 
самия регламент.

Изменение 166
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира дадено физическо лице, 

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира дадено физическо лице, 
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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.

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.

Or. fr

Изменение 167
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Администраторът действа въз основа 
на критерии за прозрачност и 
достъпност по отношение на 
обработването на лични данни и за 
упражняването на правата на субектите 
на данните. За целта може да 
предвиди критериите да бъдат 
разпространени посредством 
формулирането на политики, които 
да оповести на всички субекти на 
данни.

Or. es

Обосновка

Потвърждават се принципите на прозрачност и достъпност, като същевременно се 
оставя отворена възможността за формулиране на конкретни политики в рамките 
на регламента.

Изменение 168
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
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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, доколкото е 
възможно, ясни и недвусмислени 
формулировки. Последното трябва да 
се има предвид по-специално при всяка 
информация, конкретно насочена към 
дете.

Or. es

Обосновка

Съществува единомислие относно това, че информацията за субектите на данни 
следва да се предоставя в разбираема форма и с ясни и недвусмислени формулировки. 
Все пак смятаме, че да се налага по принцип адаптиране на формулировките спрямо 
потребностите на субекта на данни може да се окаже прекомерно и трудно 
осъществимо.

Изменение 169
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Администраторът предоставя
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Администраторът 
осигурява по-специално механизми за 
улесняване на подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато се счете за 
целесъобразно, цялата тази 
информация може да се оформи 
документално като процедурни 
политики и ръководства, за да се 
улесни запознаването и боравенето с 
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път. нея.

Or. es

Обосновка

Важното е информацията да може да бъде получавана, а правата — упражнени. За 
целта може да е необходимо някои институции поради тяхната важност или 
сложност да установят достатъчно добре формулирани процедури за упражняване 
на споменатите права на субектите на данни, докато за други организации, не 
толкова значими или с по-проста структура, няма да са необходими процедури в 
истинския смисъл на думата или най-многото ще е достатъчно да се предостави най-
обща информация на субектите на данни относно това как да действат.

Изменение 170
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от 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 
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субекта на данните пряк достъп до 
неговите лични данни. Когато субектът 
на данни подава искане в електронна 
форма, информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данни не е поискал друго или 
информацията не е налична в този 
формат.

Or. en

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 
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 171
Sajjad Karim

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.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 172
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 173
Klaus-Heiner Lehne

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);
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Or. en

Изменение 174
Antonio López-Istúriz White

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 данни са предназначени;

Or. es

Обосновка

Достатъчно е да се посочат ясно целите на обработването, за да се даде 
необходимата информация на субекта на данните, който в случай на съмнение ще 
може да изиска допълнителна информация, каквато сметне за целесъобразно. Поради 
това не е необходимо добавянето на договорните клаузи и общите условия или 
изрично допълнително изясняване на законните интереси.

Изменение 175
Francesco Enrico Speroni

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 

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 
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от администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);

от администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);

и ако обработването е с чисто 
търговска цел, размерът, характерът 
и условията на заплащане на 
възнаграждението, предвидено за 
предоставянето на съгласие от 
страна на субекта относно 
обработването на личните данни;

Or. it

Изменение 176
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 177
Tadeusz Zwiefka

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – точка 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, според които 
се определя този период;

Or. pl
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Изменение 178
Klaus-Heiner Lehne

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 179
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган;

Or. es

Изменение 180
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Субектите на данни имат правото на незабавно уведомление, ако се установи 
незаконен достъп до личните им данни с цел те да бъдат използвани срещу тях 
(например включване в „черен списък“ на активисти на професионални съюзи и 
възпрепятстване на тяхната заетост).
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Изменение 182
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

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, под 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 183
Klaus-Heiner Lehne

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.

Or. en

Изменение 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Субектите на данни трябва винаги да имат правото да знаят, когато е имало 
незаконен достъп до техните лични данни, и по-специално когато това ще бъде 
използвано срещу тях, като например включване в „черен списък“ на активисти на 
професионални съюзи и възпрепятстване на тяхната заетост, тъй като има обширни 
доказателства в подкрепа на такива незаконни практики (Вж.: Дело на Службата на 
комисаря по информацията срещу Consultancy Association относно черните списъци —
ICO UK 2009 Consultancy Association Case on blacklisting)

Изменение 185
Sajjad Karim

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 

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 186
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

Or. es

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 187
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Субектът на данни има право при 
поискване да получава по всяко време 
потвърждение от администратора дали 
се обработват лични данни, свързани с 
него. Когато администраторът 
обработва значителен обем 
документи, които засягат субекта на 
данните, той може да поиска 
последният да уточни по подходящ 
начин преди предаването на 
информацията за кой или кои от тях 
или за какви конкретни области на 
дейност се отнася искането му.
Когато се обработват такива лични 
данни, администраторът предоставя 
следната информация:

Or. es

Изменение 188
Tadeusz Zwiefka

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – точка г
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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, според които 
се определя този период;

Or. pl

Изменение 189
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 190
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) където е приложимо, когато 
данните се събират и обработват в 
замяна на предоставяне на безплатни 
услуги, предвидената от 
администратора стойност на 
обработените данни на субекта.

Or. en



PE500.695v01-00 86/243 AM\920534BG.doc

BG

Обосновка

Личните данни са търгуема стока и субектите на данни до голяма степен не са 
осведомени за стойността на техните данни за администраторите и 
обработващите лични данни. Предоставянето на предвидената от администратора 
стойност на субекта на данни, когато това бъде поискано, ще даде възможност на 
субектите на данни да вземат напълно информирани решения за използването на 
техните данни, както и ще спомогне да се ограничи едностранчивостта на пазара, 
като увеличи правата на потребителите.

Изменение 191
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Правата на субекта на данни са задължителни за оправомощаването на субектите 
на данни да вземат защитата на своите данни в собствените си ръце и да отстояват 
своите права по отношение на администраторите. Те са един от основните лостове 
администраторите да бъдат държани отговорни. Поради тази причина правата на 
информация, достъп, коригиране, заличаване и преносимост на данните следва да 
бъдат засилени, за да се позволи на потребителите да разбират какво се случва с 
техните данни и да упражняват контрол върху това. Изключенията и 
освобождаванията следва да бъдат силно ограничени.

Изменение 192
Antonio López-Istúriz White

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

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Този текст е излишен, тъй като посоченото съобщаване на данни вече е разгледано в 
предходния параграф, а във второто изречение отново се засяга въпросът за 
технологичната неутралност по начин, който противоречи на нашата гледна точка, 
както вече бе изложено по-горе.

Изменение 193
Françoise Castex

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 данни 
подава искане в електронна форма, 
информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данни не е поискал друго.

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

Or. en



PE500.695v01-00 88/243 AM\920534BG.doc

BG

Изменение 194
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 1 не се прилага по 
отношение на данни под псевдоним.

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет от изменения, които позволяват използването на данни под 
псевдоним и анонимни данни и ще насърчат добрите бизнес практики, защитаващи 
интересите на субектите на данни. Гарантирането, че личните данни не могат да 
бъдат приписвани на субект на данни (тъй като не могат да бъдат обвързани със 
субекта на данни без използването на допълнителни данни), спомага за по-
нататъшното насърчаване на използването на данни със стопанска цел, като 
същевременно осигурява високо ниво на защита на потребителите.

Изменение 195
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право „да бъдеш забравен“ и право на 
заличаване

Право на заличаване

Or. en

Обосновка

Правото „да бъдеш забравен“ е понятие, което в голяма степен е несъвместимо с 
начина, по който информацията за субектите на данни се движи в онлайн 
пространството. Признаването на правото на субекта на данни „да бъде забравен“ 
ще изисква неоправдано високо ниво на бюрократични разходи за постигане на 
съответствие и вероятно прилагането/гарантирането му няма да бъде възможно. 
Въпреки това в редица обстоятелства правото на заличаване може да бъде 
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подкрепено.

Изменение 196
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Трудно е ясно да се определи кога личните данни вече изобщо не се използват за 
служебни цели. Системното изтриване на данни, когато не е налице непосредствено 
използване, ще доведе до непропорционални разходи за съответствие.

Изменение 197
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Това изискване е прекалено общо и ще доведе до сериозни разходи за съответствие, 
тъй като данните ще трябва да бъдат систематично изтрити, ако няма правно 
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основание за притежаването им.

Изменение 198
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработването на данните не е в 
съответствие с настоящия 
регламент по други причини.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – точка гa) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) няма друго правно основание за 
обработване на данните, освен 
съгласието на субекта на данните.

Or. pl

Изменение 200
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Правото на заличаване не се 
прилага, когато съхранението на 
лични данни е необходимо за 
изпълнението на договор между 
дадена организация и субекта на 
данни или когато има регулаторни 
изисквания за съхранение на тези 
данни, или с цел предотвратяване на 
измами.

Or. en

Обосновка

Това ново предложение определя съответните обстоятелства за ограничаване на 
правото на заличаване на субекта на данни по отношение на необходимото за бизнес 
и регулаторни цели.

Изменение 201
Arlene McCarthy

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1a (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.

Or. en
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Изменение 202
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

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 203
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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 

заличава се
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това число технически мерки, по 
отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност, за да 
информира третите страни, които 
обработват такива данни, че даден 
субект на данни е поискал те да 
заличат всякакви връзки към тези 
лични данни или копия или реплики 
от тях. Когато администраторът е 
разрешил на дадена трета страна да 
публикува лични данни, той се счита 
за отговорен за това публикуване.

Or. en

Обосновка

Правата на субекта на данни са задължителни за оправомощаването на субектите 
на данни да вземат защитата на своите данни в собствените си ръце и да отстояват 
своите права по отношение на администраторите. Те са един от основните лостове 
администраторите да се държат отговорни. Поради тази причина правата на 
информация, достъп, коригиране, заличаване и преносимост на данните следва да 
бъдат засилени, за да се позволи на потребителите да разбират какво се случва с 
техните данни и да упражняват контрол върху това. Изключенията и 
освобождаванията следва да бъдат силно ограничени.

Изменение 204
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато администраторът, посочен в 
параграф 1, е разрешил изрично или 
мълчаливо достъпът на трети 
страни до личните данни, той 
предприема всички разумни и 
пропорционални на възможностите 
му мерки, в това число технически 
мерки, по отношение на данните, за 
чието публикуване носи отговорност, за 
да информира третите страни, които 
обработват такива данни, че даден 
субект на данни е поискал те да заличат 
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администраторът е разрешил на дадена 
трета страна да публикува лични 
данни, той се счита за отговорен за 
това публикуване.

всякакви връзки към тези лични данни 
или копия или реплики от тях.

Когато администраторът, който е 
разрешил достъпа до личните данни, е 
изчезнал, не съществува вече или не 
може да бъде намерен от субекта на 
данните поради други причини, 
субектът на данните има право да 
издейства от други администратори 
заличаването на всякакви връзки към 
тези данни или копия, или реплики от 
тях.

Or. es

Обосновка

Отговорността или липсата на такава на предоставящия достъп до данните за 
действия на лицето, на което е предоставен достъп до данните, ще трябва да се 
решава за всеки отделен случай в зависимост от съответните действия и 
обстоятелства, което се отличава съществено от варианта да се вменява обективна 
отговорност с оглед на „правото да бъдеш забравен“.

Изменение 205
Rebecca Taylor

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 когато се предоставя услуга на 
информационното общество с цел 
улесняване на достъпа до такова 
изразяване.

Or. en

Обосновка

Предложената от Комисията разпоредба предоставя на медиите достатъчно 
средства, за да отстояват своите права в цифровата ера.
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Изменение 206
Rebecca Taylor

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;

Or. en

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 207
Antonio López-Istúriz White

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; правото на Съюза и 
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;

Or. es
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Изменение 208
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в случаите, посочени в параграф 4. д) в случаите, посочени в параграф 4.

В случаите, посочени в букви а)—г), 
субектът на данните може да 
упражни правото си на възражение 
по отношение на установяването на 
връзки до неговите лични данни или 
изготвянето на техни копия или 
реплики. Възможността за 
упражняване на това право се 
преценява, като се вземат предвид 
всички съответни обстоятелства в 
случая, без с това право да се засяга 
конкретното основание за съхранение 
на данните.

Or. es

Изменение 209
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) критериите и изискванията за 
прилагането на параграф 1 за 
конкретните сектори и в особените 
ситуации на обработване на данни;
б) условията за заличаването на 
връзки, копия или реплики на личните 
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.

Or. es

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 210
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Когато форматът, поискан от 
субекта на данните, не съвпада с 
формата на обработването на 
данните, администраторът може да 
наложи такса за конвертирането, 
която не може да надвишава 
разходите за предоставяната услуга 
по пазарни цени.

Or. es
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Обосновка

Изменението е обосновано, тъй като искането на определен формат, който не 
съвпада с формата на обработването на данните, представлява предоставянето на 
нова услуга, която не може да не бъде заплатена. От друга страна, ако се предоставя 
улеснението за получаване на данните в определен формат, изглежда логично 
разходите за конвертирането да не се поемат от администратора. Изглежда 
разумно да се предвиди възможност за налагане на такса за конвертирането на 
данните в някои от исканите формати.

Изменение 211
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
people to change service providers without difficulty.
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Изменение 212
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Администраторът, от когото са 
изтеглени данните, пристъпва към 
заличаването им, освен ако не 
продължава да ги обработва на друго 
валидно правно основание. Правото на 
Съюза и на държавите членки могат 
да уредят случаите, в които да 
съществува правно задължение за 
съхранението на данните, като се 
основават на цели от обществен 
интерес, пропорционални на 
преследваната цел, и като зачитат 
същността на правото на защита на 
личните данни.

Or. es

Обосновка

По принцип преносимостта по отношение на получаване на копие от данните не 
включва по необходимост заличаването на същите. Но когато говорим за 
преносимост в строгия смисъл на думата, т.е. прехвърляне от един администратор 
на друг, тогава се налага да се постави въпросът със заличаването. Все пак ще е 
необходимо тук да се предвидят известни предпазни механизми за случаите, при 
които е необходимо запазването на данните.

Изменение 213
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 
електронния формат, посочен в 

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

стандарти, условията и процедурите за 
предаването на лични данни съгласно 
параграф 2 се определят от 
администратора чрез позоваване на 
хармонизирани стандарти в 
промишления сектор, а където 
такива стандарти все още не са 
установени, те се разработват от 
заинтересованите страни от 
промишления сектор чрез органи по 
стандартизация.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 214
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 215
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 216
Antonio López-Istúriz White

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 обратния 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.

Or. es
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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 
желания резултат, както е посочено в параграф 3.

Изменение 217
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет от изменения, които позволяват използването на данни под 
псевдоним и анонимни данни и ще насърчат добрите бизнес практики, защитаващи 
интересите на субектите на данни. Гарантирането, че личните данни не могат да 
бъдат приписвани на субект на данни (тъй като не могат да бъдат обвързани със 
субекта на данни без използването на допълнителни данни), спомага за по-
нататъшното насърчаване на използването на данни със стопанска цел, като 
същевременно осигурява високо ниво на защита на потребителите.

Изменение 218
Sajjad Karim

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

Мерки, основани на профилиране Мерки, основани на автоматизирано 
обработване

Or. en

Обосновка

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

Изменение 219
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 220
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всеки субект на данни има правото 
да не подлежи на решение, което има 
правни последици за него или го засяга 
негативно, и което се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с този субект на данните, 
или да се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

Or. en

Обосновка

Важно е да се вземе предвид, че някои дейности по профилиране имат значителни 
ползи за потребителите и могат да бъдат добра основа за 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 221
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Изменение 222
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.

Изменение 223
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
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Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 224
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 225
Eva Lichtenberger
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от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) е 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 и което защитава
субектите на данните от евентуална 
дискриминация в резултат от 
мерките, описани в параграф 1; или

Or. en

Обосновка

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

Изменение 226
Marielle Gallo
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) е 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

Or. fr

Изменение 227
Klaus-Heiner Lehne

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) е законно по силата на член 6, 
параграф 1, букви a)—е) от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 228
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 229
Marielle Gallo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) се основава на едно от 
положенията, посочени в член 6, 
параграф 1, букви а—е).

Or. fr

Изменение 230
Sajjad Karim
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.

Изменение 231
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 232
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 233
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3б (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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 234
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.
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Изменение 235
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

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 236
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 237
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване след предложено изменение на параграф 1.

Изменение 238
Eva Lichtenberger
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от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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



AM\920534BG.doc 119/243 PE500.695v01-00

BG

Изменение 239
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 240
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Мерките, предвидени в параграф 1, 
включват в случаите и в 
съответствие с разпоредбите, 
съдържащи се в тази глава:

Or. es

Изменение 241
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – уводна част

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:



PE500.695v01-00 120/243 AM\920534BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

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

Изменение 242
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 243
Antonio López-Istúriz White

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 

заличава се
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критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. es

Изменение 244
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 245
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията 
на техническия прогрес и разходите 

1. Когато е необходимо, могат да се 
приемат задължителни мерки, които 
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за тяхното внедряване, 
администраторът въвежда — както 
към момента на определянето на 
средствата за обработването на 
данни, така и към момента на 
самото обработване на данни —
подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря 
на изискванията на настоящия 
регламент и да гарантира защитата 
на правата на субекта на данни.

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

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет от изменения, които имат за цел да потвърди, че макар 
защитата на данните още на етап проектиране и защита на данните да е похвална 
концепция по подразбиране, предложението на Комисията не постига достатъчна 
степен на сигурност, като така се създава опасност от възможни ограничения на 
свободното движение. Следователно установеният механизъм за стандартизация, 
както е посочено в „пакета за стандартизация“, следва да се използва за 
хармонизиране на приложимите изисквания и за позволяване на свободно движение.

Изменение 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 

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

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

Or. pl

Изменение 247
Antonio López-Istúriz White

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
надвишават по обем необходимото 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 
пропорционално необходимия 
минимум за тези цели. По-специално 
тези механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

Or. es

Изменение 248
Sajjad Karim

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

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

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

Or. en

Обосновка

Това е част от пакет от изменения, който има за цел да потвърди, че макар 
защитата на данните още на етап проектиране и защита на данните да е похвална 
концепция по подразбиране, предложението на Комисията не постига достатъчна 
степен на сигурност, като създава опасност от възможни ограничения на 
свободното движение. Следователно вместо това следва да се използва установеният 
механизъм на използване на стандартизация за хармонизиране на приложимите 
изисквания и позволяване на свободно движение.

Изменение 249
Antonio López-Istúriz White

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 

заличава се



AM\920534BG.doc 125/243 PE500.695v01-00

BG

защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

Or. es

Обосновка

Тази разпоредба не е необходима. Подкрепяме общия подход, основан на принципа за 
отчетност, който поддържаме в настоящата позиция и съгласно който органите 
следва да се съсредоточат основно върху целите и резултатите, а не толкова върху 
средствата. Предвиденото в разглежданата норма може да се постигне 
посредством документирането на добри практики в каталози, които да се 
предоставят на субектите на данни, без да е нужен строго нормативен подход.

Изменение 250
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 251
Antonio López-Istúriz White
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Позоваваме се на обосновката към предходния параграф.

Изменение 252
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с предложената промяна на член 23, 
параграф 1.
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Изменение 253
Antonio López-Istúriz White

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

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните. За да може тази 
договореност да се противопостави 
на субектите на данните, е 
необходимо тя да бъде 
документирана и самите субекти да 
са били предварително запознати с 
нея; в противен случай споменатите 
права могат да се упражняват в 
пълен обем пред всеки от 
администраторите, като тежестта 
за гарантиране на точното 
изпълнение на предвидените в закона 
задължения пада върху последните.

Or. es

Изменение 254
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 24 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 

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

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

Or. fr

Изменение 255
Francesco Enrico Speroni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 256
Francesco Enrico Speroni

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;

заличава се

Or. it

Изменение 257
Antonio López-Istúriz White
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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 такова с висок 
риск предвид характеристиките, вида 
данни или броя на засегнатите; или

Or. es

Изменение 258
Francesco Enrico Speroni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) администраторът предлага само 
понякога стоки или услуги на субекти 
на данни с местоживеене в Съюза.

заличава се

Or. it

Изменение 259
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена операция по 
обработване се извършва от името на 
даден администратор, последният
избира обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 

1. Когато дадена операция по 
обработване се извършва от името на 
даден администратор и включва 
обработване на данни, което 
предоставя в достатъчна степен 
възможност на обработващия 
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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, по-специално по 
отношение на техническите мерки за 
сигурност и организационните мерки, 
управляващи обработването, които 
трябва да бъдат изпълнени, както и да 
гарантира спазването на тези мерки.

личните данни да установи 
самоличността на субекта на данни, 
администраторът избира обработващ 
лични данни, който предоставя 
достатъчни гаранции, че ще приложи 
подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни, по-специално по 
отношение на техническите мерки за 
сигурност и организационните мерки, 
управляващи обработването, които 
трябва да бъдат изпълнени, както и да
гарантира спазването на тези мерки. 
Отговорността за осигуряване на 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент е изцяло на 
администратора.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 260
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни се 
урежда с договор или друг правен акт, 
документиран на носител, на който 
може да се съхрани запис, който 
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по-специално, че обработващият лични 
данни:

обвързва обработващия лични данни с 
администратора и постановява, по-
специално, че обработващият лични 
данни:

Or. es

Изменение 261
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Изискването за получаване на предварително разрешение от администратора за 
включването от обработващия лични данни на подизпълнители, обработващи лични 
данни, налага тежести без ясни параметри относно подобряването на защитата на 
личните данни. Освен това не е приложимо, особено в контекста на изчисленията в 
облак, и по-специално ако това се тълкува като изискване за предварително 
разрешение при използване на специални подизпълнители, обработващи лични данни. 
Това изискване следва да се премахне.

Изменение 262
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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лични данни, посочени в параграф 2.

Or. es

Обосновка

Задължението да се събират просто така всички указания в писмена форма може да 
представлява непропорционална тежест, преди всичко ако тук се включват и 
указанията, които се издават текущо след сключването на договора и в рамките на 
същия. Обикновено оперативните указания се изпращат в електронен формат и от 
тях остава точен писмен запис. Изглежда разумно договорните отношения между 
администратора и обработващия данни да бъдат документирани на някакъв носител, 
на който може да се съхранява запис, като тази формулировка ни се струва по-
подходяща от „писмен вид“ в строгия и по-ограничен смисъл на думата.

Изменение 263
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Приема се, че администраторът е 
изпълнил задълженията, посочени в 
параграф 1, когато избира 
обработващ лични данни, който сам 
доброволно се е сертифицирал или 
доброволно е получил сертификат, 
печат или маркировка съгласно 
членове 38 и 39 от настоящия 
регламент, които удостоверяват 
прилагането на съответни 
стандартни технически и 
организационни мерки в отговор на 
изискванията, посочени в настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да предлага ясни стимули за администраторите и 
обработващите лични данни за инвестиране в мерки, подобряващи сигурността и 
неприкосновеността на личния живот. Когато администраторите и обработващите 
лични данни предлагат допълнителни гаранции за защита на данните, които 
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съответстват или надхвърлят приетите стандарти в сектора и могат да докажат 
това чрез неподлежащи на съмнение сертификати, те следва да се ползват от 
изисквания с по-малка степен на задължителност. По-специално това би позволило 
гъвкавост и намаляване на тежестта за доставчиците и потребителите на услуги „в 
облак“.

Изменение 264
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Изглежда в определени случаи може да се получи застъпване на отговорности, което 
би трябвало да се спомене. Наистина независимо от това, че злоупотребите на 
обработващия данни могат да доведат до това той да бъде лично задължен и 
отговорен за обработването (превишаване на законните права – ultra vires), не може 
да се отхвърли възможно съществуване на вина при наблюдаването (culpa in vigilando) 
от страна на принципала.

Изменение 265
Antonio López-Istúriz White

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

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Пълномощията, които се прехвърлят на Комисията в тази разпоредба, ни се струват 
прекомерни. Съдържанието им, ако се смята за абсолютно задължително, би 
следвало да се изясни в самия текст на регламента.

Изменение 266
Antonio López-Istúriz White

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, е в 
състояние да информира 
изчерпателно органите, които 
поискат това, за всички операции по 
обработване, за които е отговорен.

Or. es
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Изменение 267
Sajjad Karim

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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 268
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1а (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 идва като 
допълнение към продажбата на 
стоки и услуги.

Or. en
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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.

Изменение 269
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:

2. Предприятията или 
организациите, които не са 
определили длъжностно лице по 
защита на данните или които не 
разполагат със съответен валиден 
сертификат, трябва да разполагат с 
образец на законово установената 
документация за всички осъществени 
операции по обработване на данни, за 
които носят отговорност. Тази 
документация съдържа най-малко 
следната информация:

Or. es

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 270
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:

2. Основната документация съдържа 
най-малко следната информация:

Or. en

Обосновка

Тази промяна следва от измененията на съображение 65 и член 28, параграф 1.

Изменение 271
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) името и координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните, ако има такова;

заличава се

Or. es

Изменение 272
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) общите цели на обработването;

Or. en
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Обосновка

Това изменение спомага за намаляване на административната тежест както за 
администраторите на данни, така и за обработващите данни.

Изменение 273
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) когато е приложимо, предаването на 
лични данни на трета държава или 
международна организация, а в случай 
на предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, посочване на
използваните гаранции;

Or. en

Обосновка

Това изменение спомага за намаляване на административната тежест както за 
администраторите на данни, така и за обработващите данни.

Изменение 274
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни, доколкото това е възможно;

Or. es
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Обосновка

С цел съгласуваност с вече изказаното на други места, в настоящото становище
разбирането ни по отношение на конкретните административни изисквания, 
посочени в разпоредбата, е, че указването на срокове за заличаване на данните, 
предвидено в параграф 2, буква ж), трябва да се осъществява с известна гъвкавост, 
тъй като в голям брой случаи на обработване на данни този срок невинаги може да се 
предвиди или може да се посочи само най-общо.

Изменение 275
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) физическо лице, което обработва 
лични данни без търговска цел;
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал, където
се обработването на лични данни е 
само вторична дейност спрямо 
основните дейности.

Or. it

Изменение 276
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Задълженията, посочени в 
параграф 2, не се прилагат спрямо 
следните администратори и 
обработващи лични данни:
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Or. es

Обосновка

За този тип ситуации в параграф 4 от разпоредбата се изключва изискването за 
документация, предвидено в параграф 2, като единственото изключение са 
предприятията или организациите, чиято основна дейност е обработването на лични 
данни. Тези предприятия и организации ще имат на разположение трите разгледани 
по-горе варианта: определяне на длъжностно лице по защита на данните, 
сертифициране или водене на предвидената в закона документация.

Изменение 277
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 278
Antonio López-Istúriz White

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 

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, 
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член 87, параграф 2. параграф 2.

Or. es

Изменение 279
Antonio López-Istúriz White

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 обработващият 
лични данни дотолкова, доколкото 
това е целесъобразно, както 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.

Or. es

Обосновка

Би било уместно да се внесе смислов оттенък в параграф 1, т.е. че обработващият 
лични данни носи отговорност в случаите, когато това е целесъобразно, а не по 
принцип, както е в случая на администратора.

Изменение 280
Antonio López-Istúriz White

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 

2. При упражняване от страна на 
надзорния орган на правомощията 
съгласно член 53, параграф 2 
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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.

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.

Or. es

Обосновка

В параграф 2 липсва позоваване на представител в случай, когато администраторите 
се намират извън ЕС.

Изменение 281
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es
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Обосновка

По отношение на сигурността е достатъчно да се определят ясно целите и на тази 
основа, според случая, да се проверяват резултатите и да се вземат необходимите 
коригиращи мерки. Следователно е наложително да се оставят възможности за 
гъвкавост, за да установят субектите своите мерки за сигурност, като се съобразят 
с особеностите на всеки сектор и подсектор, без да е наложителна по-подробна 
регламентация посредством делегирани актове.

Изменение 282
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. es

Обосновка

Позоваваме се на предходната обосновка.

Изменение 283
Antonio López-Istúriz White
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, което 
поради особеностите си предполага 
значителен риск за 
неприкосновеността на личния 
живот на физическите лица, 
администраторът без излишно забавяне 
уведомява надзорния орган.

Or. es

Обосновка

Не изглежда приемливо да се налага уведомяване и документиране на всеки инцидент, 
свързан със сигурността, а само на такива, които поради особеностите си 
предполагат значителен риск за неприкосновеността на личния живот на 
физическите лица. Прекомерният брой уведомления, сред които за обикновени 
пропуски без по-нататъшни последици, може да доведе до намаляване на 
способността за осъществяване на контрол и съсредоточаване на надзорните органи. 
Установеният срок от 24 часа може да се окаже неприложим в много случаи. 
Основният критерий е разумно кратък срок.

Изменение 284
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът без излишно забавяне 
уведомява надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни.
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сигурността на личните данни. 
Уведомлението до надзорния орган се 
придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

Or. en

Обосновка

Предложеният срок от 24 часа за уведомяване на надзорния орган не оставя на 
администратора достатъчно време за извършване на цялостна оценка на 
въздействието и последиците от нарушението и за определяне на най-добрия план за 
смекчаване на последиците от него. Поради това е по-уместно да се използва 
формулировката на Директива 2009/136/ЕО по отношение на уведомлението за 
нарушение на сигурността на данните.

Изменение 285
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 72 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 72
часа.

Or. en

Обосновка

Уведомленията за нарушение на сигурността на личните данни са важен 
инструмент, който гарантира, че администраторът изпълнява задълженията си по 
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отношение на сигурността на данните. Те също така упълномощават субектите на 
данните да вземат мерки за собствена защита от последствията от такива 
нарушения. Настоящият пакет с изменения има за цел да подобри разпоредбите 
относно нарушенията на сигурността на личните данни, като направи времевите 
ограничения върху уведомленията по-лесни за управление от страна на 
администраторите, като предотврати вероятността субектите на данни да 
развият „умора от нарушенията“ и като създаде публичен регистър на нарушенията.

Изменение 286
Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 72 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 72
часа.

Or. en

Изменение 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За съществено нарушение се смятат 
случаите, в които е налице 
вероятност нарушаването на 
защитата на личните данни да 
окаже отрицателно влияние върху
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личния живот на субекта на данни.

Or. pl

Изменение 288
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Изменение 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информиране за нарушаване на 
защитата на личните данни не се 
изисква, ако администраторът е 
установил съответните защитни 
средства и тези средства се прилагат 
спрямо данните, до които се отнася 
нарушаването на личните данни. 
Технологичните средства от този вид
осигуряват нечетливост на данните 
за всеки, който не е упълномощен да 
получи достъп до тях.

Or. pl
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Изменение 290
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В уведомлението, посочено в 
параграф 1, трябва да се съдържа най-
малко следното:

3. В уведомлението трябва да се 
съдържат необходимите 
подробности, за да може 
контролният орган да направи оценка 
на случилото се и последиците от 
него и при необходимост да препоръча 
предприемането на мерки:

Or. es

Обосновка

Не е нужно да се регламентира подробно съдържанието на уведомленията поради 
големия брой случаи от практиката и особеностите на различните сектори. Би 
трябвало да е достатъчна прецизността на съобщението до надзорния орган, за да 
може да се направи правилна оценка на инцидента и последиците от него. Поради 
това основните елементи от известяването би трябвало да бъдат: фактите, 
установените и предполагаемите последици, предприетите и предстоящите за 
предприемане мерки.

Изменение 291
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 
данни, като включва фактите, свързани 
с нарушението, последиците от него и 
предприетите действия за справяне с 
него. Тази документация трябва да 
позволява на надзорния орган да 
провери дали е спазен настоящият 

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 
данни, предвидено в параграф 1 от 
този член, като включва фактите, 
свързани с нарушението, последиците 
от него и предприетите действия за 
справяне с него. Без да се засяга 
предходното, администраторът или, 
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член. Документацията съдържа 
единствено информацията, 
необходима за тази цел.

когато е приложимо, обработващият 
лични данни води регистър на 
пропуските и инцидентите, засягащи 
сигурността, които не са обхванати 
от параграф 1, но са свързани с 
обработването на лични данни, по 
предписание на надзорните органи, 
които могат да изискват
периодичното изпращане на копия от 
същия.

Or. es

Обосновка

Наистина може да съществуват по-незначителни случаи, засягащи сигурността, 
които дори да не представляват сами по себе си сериозен риск за неприкосновеността 
на личния живот. Поради тази причина е уместно да бъдат установявани и 
документирани с цел предприемане на действия за избягването им. За тази цел се 
счита за уместно воденето на регистър на незначителните случаи, засягащи 
сигурността на личните данни, до който трябва да имат достъп надзорните органи.

Изменение 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – алинея 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзорният орган води публичен 
регистър на обявените / регистрирани
нарушения.

Or. pl

Изменение 293
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Делегираните актове на Комисията по този пункт би следвало да се сведат до 
установяването на единен формат на уведомлението относно инцидентите и на 
воденето на регистър на пропуските и случаите, засягащи сигурността.

Изменение 294
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган, приложимите 
процедури за изискването за 
уведомление, както и образеца и 
условията за документацията,
посочена в параграф 4, включително 
сроковете за заличаване на 
съдържащата се в нея информация. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

6. Комисията може да установи 
образеца на уведомленията до 
надзорния орган по параграф 3, както и 
на регистъра за пропуските и 
случаите, засягащи сигурността. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.
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Or. es

Изменение 295
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщаването на субекта на данните 
не се извършва в случаите, когато 
това очевидно би могло да попречи на 
текущи разследвания или да затрудни 
или забави решаването на въпроса с 
нарушаването на сигурността. В 
правото на Съюза и на държавите 
членки тези обстоятелства могат да 
бъдат изяснени, като във всеки случай 
трябва да се преследва цел от 
обществен интерес и да се зачита 
същностното съдържание на 
правото на защита на данните.

Or. es

Обосновка

Смятаме, че е необходимо да се предвиди някакъв тип предпазен механизъм за онези 
случаи, при които съобщаването на субекта на данните или на някои от субектите на 
данните може да навреди на разследването и/или на решаването на въпроса с 
нарушаването на сигурността. За целта предлагаме да се включи нов параграф след 
четвърти параграф с цел въвеждане на този тип изключения.

Изменение 296
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 

заличава се
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допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
обстоятелствата, при които дадено 
нарушение на сигурността на 
личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на личните 
данни, както е посочено в параграф 1.

Or. es

Обосновка

Настоящият параграф 5 трябва да се заличи, тъй като правомощията, които се 
предоставят на Комисията в него, надхвърлят от наша гледна точка правомощията 
за приемане на делегирани актове, като, от друга страна, не е необходима по-
сериозна конкретизация на предвидените в член 32 хипотези, чието правилно 
тълкуване трябва да се определя от системата за надзор и от съдилищата като 
последна инстанция.

Изменение 297
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора, ако не са определили 
длъжностно лице по защита на 
данните или ако не разполагат с 
валиден съответен сертификат за 
обработване на данни с висок риск —
извършва оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни.

Or. es
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Изменение 298
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 299
Sajjad Karim

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 

5. Когато администраторът е публичен 
орган или структура, или когато 
данните се обработват от друга 
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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.

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.

Or. en

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 орган, или изпълнението е възложено на 
частна организация.

Изменение 300
Antonio López-Istúriz White

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 

заличава се
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проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. es

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 очертае правилно в рамките на самата нея.

Изменение 301
Antonio López-Istúriz White

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 
данни, когато даден администратор или 
обработващ лични данни приема 
договорни клаузи съобразно член 42, 
параграф 2, буква г) или не предвижда 
подходящи гаранции в 
правнообвързващ инструмент съобразно 
член 42, параграф 5 за предаването на 
лични данни на трета държава или 
международна организация.

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая, 
ако не са определили длъжностно 
лице по защита на данните или ако 
не разполагат с валиден съответен 
сертификат, 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 
данни, когато даден администратор или 
обработващ лични данни приема 
договорни клаузи съобразно член 42, 
параграф 2, буква г) или не предвижда 
подходящи гаранции в 
правнообвързващ инструмент съобразно 
член 42, параграф 5 за предаването на 
лични данни на трета държава или 
международна организация.

Or. es



PE500.695v01-00 156/243 AM\920534BG.doc

BG

Обосновка

Този кръг от въпроси би трябвало да се разглежда с оглед на международното 
предаване на данни, тъй като не всички предприятия ще бъдат в състояние да 
назначат на щат длъжностно лице по защита на данните, и е необходимо да се 
търсят алтернативни формули с цел избягването на налагането на допълнителна 
административна тежест върху организациите, разполагащи с по-малко средства.

Изменение 302
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Администраторът или обработващият 
лични данни от името на 
администратора, ако не са определили 
длъжностно лице по защита на 
данните или ако не разполагат с 
валиден съответен сертификат, се 
консултира с надзорния орган преди 
обработването на лични данни, за да се 
гарантира съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данните, когато:

Or. es

Обосновка

Позоваваме се на предходния параграф.

Изменение 303
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 7
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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

Or. es

Обосновка

Макар да приемаме като положителен момент, че в рамките на законодателните 
процедури се провеждат консултации, с оглед да се постигне целесъобразност и 
качество на планираните разпоредби, не считаме, че регламентът на Съюза е 
подходящ правен акт, в който да се предвиждат разпоредби от такова естество, 
засягащи законодателния процес в държавите членки.

Изменение 304
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Изменение 305
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Назначаването на длъжностно лице по защита на данните следва да се насърчава, без 
обаче да е задължително, за да се гарантира, че няма да се налагат непропорционални 
финансови и административни задължения на организациите, чиито дейности не 
представляват съществен риск за неприкосновеността на личния живот на субекта 
на данни. Това изменение е свързано с измененията на член 79 от КР, които 
гарантират, че органите за защита на данните отчитат наличието или липсата на 
длъжностно лице по защита на данните при вземането на решение относно 
административни санкции, и предоставя нa органите за защита на данните 
правомощия за назначаване на такова длъжностно лице като форма на 
административна санкция.

Изменение 306
Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – уводни думи

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят, след 
одобрението на органа, 
представляващ интересите на 
работещите в предприятието,
длъжностно лице по защита на данните 
във всички случаи, когато:

Or. de
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Изменение 307
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработването се извършва от 
публичен орган или структура; или

заличава се

Or. es

Обосновка

Назначаването на длъжностно лице по защита на данните не трябва да бъде 
задължително, а доброволно, и трябва да се насърчава посредством предоставянето 
на известни предимства, изразяващи се основно в намаляването на 
административната тежест и в по-голяма гъвкавост на процедурите и операциите. 
Наред с тези предимства, считаме, че нищо не пречи на държавите членки в рамките 
на своите правомощия да разработят и предвидят в своите публични политики друг 
тип стимули.

Изменение 308
Rebecca Taylor

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

Or. en

Изменение 309
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 310
Francesco Enrico Speroni

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;

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 50 души 
или повече;

Or. it

Изменение 311
Evelyn Regner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) обработването се извършва от 
предприятие, което обработва личните 
данни на повече от 20 души; или

Or. de

Изменение 312
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 313
Rebecca Taylor

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

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.

Or. en

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 314
Antonio López-Istúriz White
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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.

Or. es

Изменение 315
Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предприятията от тази група 
се намират в повече от една държава 
членка, във всяка от тези държави 
членки, в която са изпълнени 
условията на параграф 1, букви б) или 
в), трябва да се назначи длъжностно 
лице по защита на данните.

Or. de

Изменение 316
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Изменение 317
Antonio López-Istúriz White

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, 
по строго 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.

Or. es

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 да бъде 
освободено, е именно грубото неизпълнение на тези изисквания (вж. изменението на 
параграф 7).

Изменение 318
Antonio López-Istúriz White
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. 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 тяхното 
грубо неизпълнение.

Or. es

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. Самото ограничение на срока на мандата засяга трудовото 
право или правото относно статута на държавните служители, което може да 
породи проблемни ситуации. Следователно предпазните мерки и гаранциите за 
изпълнението на функцията на длъжностното лице по защита на данните могат да 
се търсят по друг начин, но не и чрез налагането на минимален срок на мандата му.

Изменение 319
Antonio López-Istúriz White

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 

заличава се
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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.

Or. es

Изменение 320
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си, като се съобразява с 
предвиденото в настоящия регламент 
и не може да получава указания, 
засягащи конкретните функции на 
длъжността му. Длъжностното лице 
по защита на данните се отчита пряко 
пред ръководството на администратора 
или обработващия лични данни.

Or. es

Обосновка

От една страна длъжностното лице се подчинява на ръководството на 
институцията, но от друга страна му е възложен мандат по закон, съгласно който се 
изисква да действа обективно и в съответствие с установеното от регламента, като 
по този начин съдейства за неговото правилно прилагане. Но това не означава, че в 
действията си може да стигне до пълна самостоятелност или включително да 
действа в противоречие с целите и задачите на организацията.

Изменение 321
Antonio López-Istúriz White
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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.

Or. es

Обосновка

Изглежда текстът на този член е редактиран с мисъл основно за длъжностните лица 
по защита на данните, които се намират в трудово или служебно правоотношение с 
предприятието или институцията, но редакцията му не е подходяща за случаите на 
възлагане на тази функция посредством договор за външна услуга.

Изменение 322
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Изменение 323
Antonio López-Istúriz White
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 324
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 325
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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.
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правомощията и ресурсите на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

Or. es

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 326
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки, надзорните 
органи и Комисията насърчават 
изготвянето на кодекси за поведение, 
които имат за цел да допринесат за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните обработващи данни сектори, 
по-специално по отношение на:

1. Държавите членки, надзорните органи 
и Комисията насърчават съвместното 
изготвяне на кодекси за поведение, 
които имат за цел да допринесат за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните обработващи данни сектори, 
по-специално по отношение на:

Or. es

Изменение 327
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) зачитане на правата на 
потребителите;
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Or. it

Изменение 328
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема актове 
за изпълнение, за да реши дали 
кодексите за поведение и 
измененията или допълненията към 
съществуващи кодекси за поведение, 
които са Й представени по силата на 
параграф 3, са общовалидни в рамките 
на Съюза. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Or. es

Изменение 329
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията осигурява подходяща 
публичност на кодексите, за които е 
решено, че са общовалидни в
съответствие с параграф 4.

заличава се

Or. es

Изменение 330
Antonio López-Istúriz White
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Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на 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 
лични данни. Политиките за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, както и за 
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 
посредством Европейския съвет 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 и по-специално 
към операторите в тази област.
Политиките по сертифициране се 
основават на конкретните нужди на 
участниците в различните сектори 
на дейност, като се вземат предвид 
по-специално нуждите на 
микропредприятията и на малките и 
средните предприятия, както и 
необходимите разходи на тези 
политики, така че да се превърнат в 
ефективен инструмент. 
Получаването, подновяването и 
загубата на сертифициране са 
свързани с предвидените в настоящия 
регламент последствия.

Or. es
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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. Трябва да може да се отменя при сериозни
нарушения, противоречащи на неговото поддържане. Това следва да доведе незабавно 
до загуба на евентуалните ползи.

Изменение 331
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Обосновка

В първа алинея на този параграф използването на „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 332
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) степента на установяване и на 
консолидиране на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, както общото, така и 
секторното, включително това, което се 
отнася до обществената сигурност, 
отбраната, националната сигурност и 
наказателното право, професионалните 
правила и мерките за сигурност в
областта на защитата на лични 
данни, които се спазват в тази държава 
или от тази международна организация, 
както и достъпа до правосъдие и 
степента на прилагане и ефективна 
защита на правата, включително 
правото на административни и 
съдебни действия и защита, по-
специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

Or. es

Изменение 333
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

ситуацията, произтичаща от решението, 
взето по силата на параграф 5 от 
настоящия член.

Or. es

Обосновка

Използването на понятието „забранява“ следва да се уточни и да се използва изразът 
„ограничава“.

Изменение 334
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с измененията на КР, насочени към насърчаване на 
администраторите на лични данни да прилагат високи стандарти за защита на 
данните, като се насърчават да извършват оценка на въздействието по желание.
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Изменение 335
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) чрез насърчаване на 
администраторите да извършат 
оценка на въздействието на 
доброволни начала.

Or. en

Обосновка

Проучването на тематичния отдел на Парламента относно преработването на 
законодателния пакет за защита на личните данни посочва, че съгласно предложения 
регламент, в приложното поле на стандартните клаузи не се включват 
споразуменията между обработващи лични данни и подизпълнители, обработващи 
лични данни. Този пропуск би могъл значително да ощети предприятията от ЕС и 
новите технологични дружества. Настоящото изменение цели да се попълни този 
пропуск.

Изменение 336
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 337
Antonio López-Istúriz White
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Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Доколкото разбираме, предвидените в членове 4 и 5 предварителни разрешения могат 
да бъдат заменени с действие от страна на длъжностно лице по защита на данните,
когато такова съществува, или при наличието на валидно сертифициране, издадено в 
контекста на политиката по сертифициране, посочена в член 39.

Изменение 338
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато подходящите гаранции във 
връзка със защитата на личните данни 

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

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

Or. es

Обосновка

Позоваваме се на предходната обосновка.

Изменение 339
Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изготвени от страна на група 
предприятия, след одобрението на 
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органа, представляващ интересите на 
работещите в предприятието, и 
длъжностно лице по защита на 
данните на съответното място на 
установяване;

Or. de

Изменение 340
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя формáта 
и процедурите за обмена на информация 
чрез електронни средства между 
администраторите, обработващите 
лични данни и надзорните органи 
относно задължителните фирмени 
правила по смисъла на настоящия член. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

4. Комисията може да определя формáта 
и процедурите за обмена на информация 
между администраторите, 
обработващите лични данни и 
надзорните органи относно 
задължителните фирмени правила по 
смисъла на настоящия член. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. es

Обосновка

Изразът „чрез електронни средства“ следва да се заличи въз основа на принципа на 
технологична неутралност, който според нас следва да залегне в регламента.

Изменение 341
Arlene McCarthy

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 
социално осигуряване или на 
компетентни органи по 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления; или

Or. en

Изменение 342
Antonio López-Istúriz White

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; o

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

Or. es

Обосновка

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

Изменение 343
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

лични данни документира оценката, 
както и предоставените подходящи 
гаранции, посочени в параграф 1, буква 
з) от настоящия член, в документацията, 
посочена в член 28, и когато това 
произтича съгласно съответната 
разпоредба, и информира надзорния 
орган за предаването на данните.

Or. es

Обосновка

В параграф 6, в съответствие с нашето становище, считаме, че задълженията за 
документиране по начина, предвиден в член 28, се определят, когато произтичат от 
предложеното от нас изменение за това последно задължение, т.е. когато не 
съществува длъжностно лице по защита на данните или валидно достатъчно 
сертифициране. В останалите случаи важи общият принцип за търсене на 
отговорност по член 28, параграф 1.

Изменение 344
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

Обосновка

Считаме, че делегираните актове, предвидени в алинея 7, са излишни, тъй като те се 
отнасят до съществени аспекти на нормативната уредба, а не до развитие. Ако се 
прецени, че е необходимо да се допълнят съществените аспекти на правилата, 
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съдържащи се в този член, това трябва да се направи в отделна разпоредба.

Изменение 345
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 44а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44а
Разкриване, което не е разрешено от 

правото на Съюза
1. По никакъв начин не се признава и 
не се счита за влязло в законна сила 
нито едно решение на съдилище или 
трибунал, както и нито едно решение 
на административен орган на трета 
държава, което да изисква разкриване 
на лични данни от страна на 
администратор или обработващ 
лични данни, без да се засягат 
разпоредбите на договор за 
взаимопомощ или влязло в сила 
международно споразумение между 
третата държава, подала такава 
молба, и Съюза или негова държава 
членка.
2. Когато чрез решение на съдилище 
или трибунал, или решение на 
административен орган на трета 
държава се изисква разкриване на 
лични данни, ако съществуват 
такива, от страна на 
администратор или обработващ 
лични данни, представител на 
администратора уведомява 
своевременно надзорния орган за това 
искане, като при това трябва да 
получи предварително разрешение за 
преноса на данни от надзорния орган в 
съответствие с член 34, параграф 1, 
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буква г).
3. Надзорният орган преценява дали 
исканото разкриване на лични данни е 
в съответствие с регламента и по-
специално дали това разкриване е 
необходимо и правно обосновано в 
съответствие с член 44, параграф 1, 
букви г) и д), както и член 44, 
параграф 5.
4. Надзорният орган информира 
компетентния национален орган 
относно молбата. Администраторът 
или обработващият лични данни 
също информират субекта на данни 
относно молбата, както и относно 
даденото разрешение от страна на 
надзорния орган.
5. Комисията може да определи 
стандартния формат на 
уведомленията към надзорния орган, 
посочен в параграф 2, информацията 
за субекта на данни, посочена в 
параграф 4, както и приложимите 
процедури във връзка с уведомлението 
и информацията. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Текстът на това изменение произлиза от проект на вътрешен процес на консултации, 
информацията за който е изтекла в публичното пространство. Той осигурява защита 
срещу трети държави, които искат да укрепят своите закони отвъд държавните си 
граници. Такава защита е необходима, защото в някои трети държави има закони, 
които принуждават администраторите да разкриват лични данни, без да се 
предприемат необходимите предпазни мерки. Органи на трети държави могат да 
имат достъп само до лични данни, притежавани от европейски администратори, 
посредством процедурите за взаимна правна помощ.

Изменение 346
Antonio López-Istúriz White
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Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целта, предвидена в параграф 1, 
букви а) и б), надзорните органи 
могат да обменят информация и да 
си сътрудничат в дейности, свързани 
с упражняването на техните 
правомощия и защита на правата, 
уредени с настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Целта на предложения тук текст е да допълни установяването на условията, в които
могат да се изпълняват договореностите и дейностите. Целта на предлагания модел 
е установяване на сътрудничество между компетентните органи в областта на 
одита по смисъла на Директива 2006/43/ЕО от 17 май 2006 г. относно 
задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните 
счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета.

Изменение 347
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Сътрудничеството може да се 
осъществява, при условие че:
а) компетентните органи от трети 
държави имат правомощия за 
защита на личните данни и в 
контекста на познанията в 
съответните области в 
съответствие с действащото 
законодателство;
б) налице са действащи 
договорености на основата на 
реципрочност, договорена между 
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съответните компетентни органи;
в) прехвърлянето на лични данни на 
третата страна е в съответствие с 
глава V от настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Целта на предложения тук текст е да допълни установяването на условията, в които 
могат да се изпълняват договореностите и дейностите. Целта на предлагания модел 
е неговото установяване с цел установяване на сътрудничество между 
компетентните органи в областта на одита по смисъла на Директива 2006/43/ЕО от 
17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и 
консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета.

Изменение 348
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Действащите договорености, 
посочени в параграф 2а, буква б), 
гарантират, че:
а) компетентните органи 
обосновават предмета на искането за 
сътрудничество;
б) подлагането на лицата, които са 
наети или са били наети от 
компетентните органи на трета 
страна, и които получават 
информацията, на задължение за 
професионална тайна;
в) компетентните органи от трети 
държави могат да използват 
резултатите от сътрудничеството 
единствено за изпълнение на 
функциите, свързани със защитата 
на лични данни;
г) в случай че компетентният орган 
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от трета държава възнамерява да 
предаде на трета страна получената 
информация в областта на 
сътрудничеството, той следва да 
получи предварително, конкретно и 
писмено съгласие от органа, 
предоставил информацията, при 
условие че предаването се изисква от 
съответното национално 
законодателство и е наредено от 
съдебна структура, и представлява 
необходима мярка за защита на 
публичните интереси, свързани с
предотвратяването, разследването 
или съдебното преследване на 
престъпни деяния;
Функцията по наблюдението, 
проверката или регламентирането, 
свързана, дори само понякога, с 
упражняването на официални 
правомощия в приложното поле на 
съответната договореност.
В този случай органът, предоставил 
информацията, се информира 
предварително.
д) се приемат подходящи технически 
и организационни мерки за защита на 
тези данни от случайно или 
незаконно унищожаване, случайна 
загуба, промяна, разпространение или 
неразрешен достъп, както и от 
всякаква незаконна обработка на 
лични данни;
е) искането за сътрудничество от 
компетентния орган на трета 
държава следва да се отхвърли, 
когато:
засяга суверенитета, сигурността и 
обществения ред на Общността или 
на съответната държава членка или
когато вече е образувано съдебно 
производство по отношение на 
същите действия и между същите 
страни пред органите на държавата 
членка, към която е отправено 
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искането.

Or. es

Обосновка

Целта на предложения тук текст е да допълни установяването на условията, в които 
могат да се изпълняват договореностите и дейностите. Целта на предлагания модел 
е установяване на сътрудничество между компетентните органи в областта на 
одита по смисъла на Директива 2006/43/ЕО от 17 май 2006 г. относно 
задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните 
счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета.

Изменение 349
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Държавите членки съобщават на 
Комисията действащите 
договорености, посочени в параграфи 
2а и 2б.

Or. es

Обосновка

Целта на предложения тук текст е да допълни установяването на условията, в които 
могат да се изпълняват договореностите и дейностите. Целта на предлагания модел 
е установяване на сътрудничество между компетентните органи в областта на 
одита по смисъла на Директива 2006/43/ЕО от 17 май 2006 г. относно 
задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните 
счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета.

Изменение 350
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1
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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.

Or. es

Изменение 351
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Изменение 352
Antonio López-Istúriz White

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 

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 
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комитет по защита на данните. взаимопомощта, сътрудничеството и 
активното участие в Европейския 
комитет по защита на данните.

Or. es

Изменение 353
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Изменение 354
Antonio López-Istúriz White

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.



PE500.695v01-00 188/243 AM\920534BG.doc

BG

Or. es

Изменение 355
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 356
Antonio López-Istúriz White

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, възникването на невъзможност да 
упражнява задълженията си, 
несъвместимост, подаването на 
оставка, уволнение, влязла в сила 
присъда за умишлено престъпление
или задължителното му пенсиониране.

Or. es

Изменение 357
Antonio López-Istúriz White
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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 
прекрати трудовото си
правоотношение или да бъде 
освободен от съда, който го е избрал, 
ако този член престане да отговаря на 
необходимите условия за изпълнение на 
задълженията или е виновен за сериозно 
неспазване на неговите задължения.

Or. es

Изменение 358
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 49 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаването и статута на надзорния 
орган;

а) създаването и статута на надзорните 
органи;

Or. es

Изменение 359
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es
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Изменение 360
Antonio López-Istúriz White

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;

Or. es

Изменение 361
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 49 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
назначаване;

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 
назначаване;

Or. es

Изменение 362
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 49 – буква д)
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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;

Or. es

Изменение 363
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 49 – буква е)

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;

Or. es

Изменение 364
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es
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Изменение 365
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 50

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.

Or. es

Изменение 366
Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки орган е компетентен в рамките 
на своята територия по отношение 
на обработването, което се 
осъществява в рамките на 
дейностите на мястото на 
установяване на администратора или 
обработващия данните или засяга 
неговите жители.

Or. fr

Изменение 367
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато обработването на лични данни 
се извършва в контекста на дейностите 
на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът или 
обработващият лични данни е установен 
в повече от една държава членка, 
надзорният орган на държавата членка, 
в която се намира основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни, е 
компетентен да осъществява надзор на 
дейностите по обработване, извършвани 
от администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, освен по отношение на 
решенията в отговор на жалбите, 
както е посочено в член 73, като 
координира действията на 
съответните надзорни органи, без да 
се засягат разпоредбите на глава VII от 
настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Предложението се състои основно в добавяне на една фраза в член 51, параграф 2, с 
която се изключват от приложното поле действията по член 73 (жалби на субекти 
на данни). Същевременно с цел да се запази пълнотата на целия текст, се предлагат 
различни промени за заличаване на разпоредбите, които са последица от 
универсалното разширяване на системата на „единствения орган“.

Изменение 368
Antonio López-Istúriz White

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, 

г) провежда разследвания по своя 
инициатива или въз основа на жалба, 
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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;

или по искане на друг надзорен орган, 
или поради полицейски сигнал и 
информира в разумен срок съответния 
субект на данни за резултата от 
разследванията, ако той е подал жалба 
до този надзорен орган;

Or. es

Обосновка

Считаме, че следва да се предвиди намеса на полицейските органи чрез сигнал като 
евентуален повод за започване на разследване, когато във връзка със съответните 
дейности възникват други действия, които могат да представляват посегателство 
срещу неприкосновеността на личния живот.

Изменение 369
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Обосновка

Предвид критерия, на който се основава нашата позиция във връзка с укрепването на 
политиките по сертифициране, считаме, че е важно да се посочат правомощията на 
надзорния(те) орган(и) или органа(ите) за надзор във връзка с тези политики.

Изменение 370
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква йб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 371
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Обосновка

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

Изменение 372
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки надзорен орган предприема 
всички подходящи мерки, които са 
необходими, за да отговори на искането 
на друг надзорен орган без забавяне и не 
по-късно от един месец след получаване 
на искането. Такива мерки могат да 
включват, по-специално, предаване на 

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

предаване на значима информация 
относно хода на дадено разследване или 
мерки за правоприлагане с цел спиране 
или забрана на операции по 
обработване, които противоречат на 
настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Считаме, че едномесечният срок може да е прекалено дълъг и с оглед на 
експедитивността и надеждността на системата предлагаме срок от 15 дни.

Изменение 373
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато в срок от един месец даден 
надзорен орган не предприеме действия 
в отговор на искане на друг надзорен 
орган, искащият надзорен орган е 
компетентен да вземе временна мярка 
на територията на своята държава 
членка в съответствие с член 51, 
параграф 1 и да отнесе въпроса до 
Европейския комитет по защита на 
данните в съответствие с процедурата, 
посочена в член 57.

8. Когато в срок от петнадесет дни
даден надзорен орган не предприеме 
действия в отговор на искане на друг 
надзорен орган, искащият надзорен 
орган е компетентен да вземе временна 
мярка на територията на своята държава 
членка в съответствие с член 51, 
параграф 1 и да отнесе въпроса до 
Европейския комитет по защита на 
данните в съответствие с процедурата, 
посочена в член 57.

Or. es

Обосновка

Считаме, че едномесечният срок може да е прекалено дълъг и с оглед на 
експедитивността и надеждността на системата предлагаме срок от 15 дни.

Изменение 374
Antonio López-Istúriz White



AM\920534BG.doc 197/243 PE500.695v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато в срок от един месец даден 
надзорен орган не изпълни 
задължението, установено в параграф 2, 
другите надзорни органи са 
компетентни да вземат временна мярка 
на територията на своята държава 
членка в съответствие с член 51, 
параграф 1.

5. Когато в срок от петнадесет дни
даден надзорен орган не изпълни 
задължението, установено в параграф 2, 
другите надзорни органи са 
компетентни да вземат временна мярка 
на територията на своята държава 
членка в съответствие с член 51, 
параграф 1.

Or. es

Обосновка

Считаме, че едномесечният срок може да е прекалено дълъг и с оглед на 
експедитивността и надеждността на системата предлагаме срок от 15 дни.

Изменение 375
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

3, Комисията и надзорния орган, 
компетентен по силата на член 51, за 
становището и го оповестява публично.

Or. es

Обосновка

Изразявам съгласие с Комисията, че задължението Комитетът да се произнася по 
теми, по които е бил уведомен, е следва да се ограничи при определени 
обстоятелства. В този смисъл може да се подкрепи предвиденото по член 58, 
параграф 7, но с леки промени.

Изменение 376
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 заличава се
Становище на Комисията

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

Or. es

Обосновка

Заличават се членовете, които предоставят на Комисията правомощия по надзор на 
дейността на надзорните органи. Органите за надзор трябва да са независими, 
самостоятелно или колективно, и не могат да са подчинени или да се координират от 
административни и/или политически органи. Правомощията на Комисията да 
упражнява надзор върху прилагането на европейското законодателство следва да се 
изпълняват единствено и изключително по начина, предвиден в договорите.

Изменение 377
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 заличава се
Временно преустановяване на 

проектомярка
1. В срок от един месец от 
информирането, посочено в член 59, 
параграф 4, и когато Комисията има 
сериозни съмнения за това дали 
проектомярката би осигурила 
правилното прилагане на настоящия 
регламент или по-скоро би довела до 
несъгласуваното му прилагане, 
Комисията може да вземе обосновано 
решение, по силата на което се 
изисква от надзорния орган временно 
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да преустанови приемането на 
проектомярката, като се взема 
предвид становището на Европейския 
комитет по защита на данните 
съгласно член 59, параграф 7 или 
член 61, параграф 2, когато това се 
окаже необходимо с цел да:
а) се съгласуват различаващите се 
позиции на надзорния орган и 
Европейския комитет по защита на 
данните, ако това все още изглежда 
възможно; o
б) се приеме мярка съгласно член 62, 
параграф 1, буква а).
2. Комисията посочва 
продължителността на временното 
преустановяване, която не надвишава 
12 месеца.
3. По време на периода, посочен в 
параграф 2, надзорният орган не 
може да приеме проектомярката.

Or. es

Обосновка

Заличават се членовете, които предоставят на Комисията правомощия по надзор на 
дейността на надзорните органи. Органите за надзор трябва да са независими, 
самостоятелно или колективно, и не могат да са подчинени или да се координират от 
дейността на административни и/или политически органи. Правомощията на 
Комисията да упражнява надзор върху прилагането на европейското 
законодателство следва да се изпълняват единствено и изключително по начина, 
предвиден в договорите.

Изменение 378
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за да реши относно правилното 
прилагане на настоящия регламент в 

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

Or. es

Обосновка

Заличават се членовете, които предоставят на Комисията правомощия по надзор на 
дейността на надзорните органи. Органите за надзор трябва да са независими, 
самостоятелно или колективно, и не могат да са подчинени или да се координират от 
дейността на административни и/или политически органи. Правомощията на 
Комисията да упражнява надзор върху прилагането на европейското 
законодателство следва да се изпълняват единствено и изключително по начина, 
предвиден в договорите.

Изменение 379
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за да реши в рамките на срока, 
посочен в член 59, параграф 1, дали да 
обяви предложените стандартни 
клаузи за защита на данните, 
посочени в член 58, параграф 2, буква 
г), за общовалидни клаузи;

заличава се

Or. es

Обосновка

Заличават се членовете, които предоставят на Комисията правомощия по надзор на 
дейността на надзорните органи. Органите за надзор трябва да са независими, 
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самостоятелно или колективно, и не могат да са подчинени или да се координират от 
дейността на административни и/или политически органи. Правомощията на 
Комисията да упражнява надзор върху прилагането на европейското 
законодателство следва да се изпълняват единствено и изключително по начина, 
предвиден в договорите.

Изменение 380
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

Обосновка

Заличават се членовете, които предоставят на Комисията правомощия по надзор на 
дейността на надзорните органи. Органите за надзор трябва да са независими, 
самостоятелно или колективно, и не могат да са подчинени или да се координират от 
дейността на административни и/или политически органи. Правомощията на 
Комисията да упражнява надзор върху прилагането на европейското 
законодателство, следва да се изпълняват единствено и изключително по начина, 
предвиден  в договорите.

Изменение 381
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква жа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) поставя основите на 
европейската политика по 
сертифициране и осъществява 
техния мониторинг и оценка, като 
представя резултатите от тях на 
Комисията.

Or. es

Изменение 382
Antonio López-Istúriz White

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.

Or. es

Обосновка

Няма каквато и да било причина, която да обосновава по-големите права на 
Европейския надзорен орган спрямо който и да било друг орган, и които да налагат 
той да има като постоянна длъжност един заместник-председател.

Изменение 383
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните има секретариат. 
Секретариатът се осигурява от
Европейския надзорен орган по 
защита на данните.

1. Европейският комитет по защита на 
данните има секретариат. Комисията 
предоставя на секретариата на 
Комитета необходимите средства за 
провеждането на неговата работа.

Or. es

Обосновка

Европейският надзорен орган по защита на данните е член на Комитета с право на 
изказване и гласуване. Не изглежда целесъобразно да се допусне същевременно той да 
упражнява и задълженията на секретариат. Европейският надзорен орган по защита 
на данните е в условия, в които като секретариат осъществява надзор върху хода на 
дейността на Комитета и насочва или влияе върху тази дейност по начин, който 
съответства на положението му на активен член.

Изменение 384
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

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 надзорен 
орган в държавата членка по 
местоживеене, ако счита, че 
обработването на личните му данни не е 
в съответствие с настоящия регламент 
или че правата, признати в него, са 
надлежно спазени.

Or. es

Обосновка

Следва да се направи разграничение между активната легитимация на субекта на 
данни пред органите за надзор и надзорните органи, за да се упражнят правата, 
посочени в регламента — легитимация, която защитава правата сама по себе си или 



AM\920534BG.doc 205/243 PE500.695v01-00

BG

която ги защитава посредством структури или сдружения, както е посочено във 
втора алинея, чрез съответното упълномощаване.

Изменение 385
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

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 надзорен 
орган в която и да било държава членка 
и без каквато и да е такса, ако счита, 
че обработването на личните му данни 
не е в съответствие с настоящия 
регламент.

Or. it

Изменение 386
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

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 той е 
установен; ако счита, че обработването 
на личните му данни не е в съответствие 
с настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Формулировката на Комисията създава значителни проблеми от практическо 
естество, както и логистични затруднения, а предложената промяна ще осигури 
правна сигурност за субекта на данни и за националния надзорен орган.

Изменение 387
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, има 
право да подава жалба до надзорен 
орган в която и да било държава
членка от името на един или повече 
субекти на данни, когато счита, че
правата на даден субект на данни 
съгласно настоящия регламент са 
били нарушени вследствие на 
обработването на личните данни.

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, може
да подава жалба до надзорен орган в
тази държава членка поради 
предполагаеми нарушения на 
предвиденото в настоящия 
регламент. По същия начин могат да 
упражняват, от името и за сметка на 
един или повече субекти на данни с 
местоживеене в съответната 
държава членка, предоставените им 
от регламента права, при условие че е 
налице необходимото за това 
упълномощаване.

Or. es

Обосновка

Позоваваме се на обосновката на изменение 384.

Изменение 388
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3



AM\920534BG.doc 207/243 PE500.695v01-00

BG

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

Or. es

Изменение 389
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице има право на средства за правна 
защита срещу решенията на надзорен 
орган, които го засягат.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице има право да предприеме 
действия за правна защита срещу 
решенията на надзорен орган, които го 
засягат или се отнасят до него по 
какъвто и да било начин.

Or. es

Обосновка

Правото на действие срещу надзорен орган следва да бъде признато по отношение на 
решенията, които той може да приеме, на бездействието или липсата на действие, 
които могат да ощетят правата на дадено физическо или юридическо лице и да се 
определи кога и при какви условия дадена претенция се счита за отхвърлена. 
Процесуалната легитимация трябва да бъде призната за пряко засегнатите от 
действие или бездействие лица или за всички други, чиито права могат да се окажат 
засегнати.

Изменение 390
Francesco Enrico Speroni
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Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице има право на средства за правна 
защита срещу решенията на надзорен 
орган, които го засягат.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице има право на средства за правна 
защита без каквато и да е такса срещу 
решенията на надзорен орган, които го 
засягат.

Or. it

Изменение 391
Antonio López-Istúriz White

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 за напредъка и резултата 
от жалбата съгласно член 52, параграф 
1, буква б).

2. След изтичане на три месеца от 
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 
шест месеца от внасянето на жалбата
няма окончателно решение от
надзорния орган.

Or. es

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 се преценява, че 
жалбите следва да имат и определен максимален срок за предоставяне на 
информация на субекта на данни по отношение на хода на съответната жалба, като 
ако този срок бъде надвишен следва да се подразбира, че жалбата е била отхвърлена.
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Изменение 392
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

Изменение 393
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Обосновка

За да няма тълкувания, водещи до ограничаване в някаква степен на признатото право 
на действие, предлагаме да се премахне последната част от този параграф от 
„вследствие на...“ до края.

Изменение 394
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 395
Antonio López-Istúriz White

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 
член 58, даден съд може временно да 
преустанови производствата, заведени 
пред него, освен когато спешността на 

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 
член 58, даден съд може временно да 
преустанови производствата, заведени 
пред него, по искане на някоя от 
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въпроса за защитата на правата на 
субекта на данните не позволява да се 
изчака резултатът от процедурата в 
рамките на механизма за съгласуваност.

страните и след предварително 
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.

Or. es

Обосновка

Считаме, че преустановяването на процедурата следва да се извършва само по искане 
на някоя от страните и при противоречие след предварителното изслушване, тъй 
като това е решението, което съответства в най-голяма степен на този тип 
процедури.

Изменение 396
Klaus-Heiner Lehne

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

Or. en

Обосновка

Не съществува практическа необходимост от подобен механизъм.

Изменение 397
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74 и 75, от 
името на един или повече субекти на 
данни с предварителна декларация, 
даваща съответното правомощие за 
това.

Or. es

Обосновка

Във връзка с активната легитимация по този член в полза на структурите или 
сдруженията, посочени в член 73, параграф 2, от наша гледна точка нейното 
действие за сметка на субектите на данни трябва да се осъществява винаги въз 
основа на съответното упълномощаване, като е важно това да бъде посочено ясно в 
разпоредбата.

Изменение 398
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато компетентен съд на 
държава членка има разумни 
основания да счита, че се провежда 
паралелно производство в друга 
държава членка, той се свързва с 
компетентния съд в другата държава 
членка, за да потвърди наличието на 
такова паралелно производство.

заличава се

Or. es

Обосновка

Що се отнася до параграфи 3 и 4, считаме, че са формулирани неясно. Ако се отнася 
до текущо производство, считаме, че това не е подходящият инструмент за 
установяване на правен режим за този вид ситуации, като настоящият регламент е 
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достатъчен за разрешаване на въпросите, които могат да възникнат, относно 
съдебната компетентност на равнището на Съюза.

Изменение 399
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато това паралелно 
производство в друга държава членка 
засяга същата мярка, решение или 
практика, съдът може временно да 
преустанови производството.

заличава се

Or. es

Обосновка

Що се отнася до параграфи 3 и 3, считаме, че са формулирани неясно. Ако се отнася 
до текущо производство, считаме, че това не е подходящият инструмент за 
установяване на правен режим за този вид ситуации, като настоящият регламент е 
достатъчен за разрешаване на въпросите, които могат да възникнат, относно 
съдебната компетентност на равнището на Съюза.

Изменение 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяко лице, което е претърпяло 
материални или нематериални вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване, включително включване в 
„черен списък“, или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди, 
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както и за всички морални щети.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантират компенсации за всички субекти на данни, чиито данни са 
били обработени незаконно и без тяхно съгласие, особено ако данните са били 
използвани, за да се възпрепятства достъпът им до работа понастоящем или в 
бъдеще.

Изменение 401
Marielle Gallo

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 402
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато администраторът е установил 2. Когато администраторът е установил 
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представител, всички санкции се 
налагат на представителя, без това да 
засяга санкциите, които биха могли да 
бъдат предявени срещу самия 
администратор.

представител, всички санкции се 
налагат на представителя в качеството 
му на такъв и от него се изисква 
тяхното изпълнение, без това да засяга 
санкциите, които биха могли да бъдат 
предявени срещу самия администратор.

Or. es

Обосновка

Формулировката на параграф 2 изглежда ясно се отнася до изискуемостта от 
страна на представителя да изпълни дадена санкция поради действия на 
представлявания субект или администратора. Ако това е така, считаме за 
целесъобразно да се уточни, че санкциите се налагат и изискват точно с оглед на 
това положение на представителя.

Изменение 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяко лице или предприятие, за 
което е известно, че е нарушило 
разпоредбите на настоящия 
регламент, например чрез незаконен 
достъп до личните данни на 
служители за включване на 
последните в „черен списък“ или за 
възпрепятстване на наемането им на 
работа, следва да бъде изключено от 
получаване на безвъзмездна помощ и 
финансиране от Съюза и от по-
нататъшно участие по покани за 
участие в търгове за възлагане на 
обществени поръчки на равнище ЕС, 
на национално равнище или на 
равнище публичен орган, докато не 
бъде получено доказателство за 
приключването на всички законни 
производства и за пълното изплащане 
на всички обезщетения на всички 
жертви.
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Or. en

Обосновка

С настоящия регламент трябва да се изясни, че нарушаването на правилата за 
защита на данните от страна на дружествата няма да се толерира и че достъпът 
им до финансиране от ЕС ще бъде блокиран, докато продължават да участват в 
подобни дейности.

Изменение 404
Sajjad Karim

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с принципа за „обслужване на едно гише“, настоящото изменение 
гарантира, че предприятията не могат да бъдат санкционирани за едно и също 
нарушение от множество органи за защита на данните.

Изменение 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Or. pl
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Изменение 406
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 407
Sajjad Karim

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 

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

административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, чувствителността на 
свързаните с него данни, дали то е 
извършено умишлено или по 
небрежност, степента на увреждане или 
риска от увреждане, създаден от 
нарушението, степента на
отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението. Когато е 
уместно, на органа за защита на 
данните се предоставя и 
правомощието да изисква да бъде 
назначено длъжностно лице по 
защита на данните, ако 
структурата, организацията или 
сдружението са избрали да не 
назначават такова.

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да гарантира, че умишлените нарушения или тези, извършени по 
непредпазливост, заслужават по-сериозни санкции, отколкото извършените само 
вследствие на небрежност. Пакетът от изменения, свързани с административните 
санкции, цели да гарантира, че наказанието съответства на поведението и че 
санкциите с най-силен наказателен характер са предназначени за най-тежкото 
противоправно поведение. Възможността органът за защита на личните данни да 
изисква назначаване на длъжностно лице по защита на данните също цели 
осигуряване на пропорционалност по отношение на санкциите.

Изменение 408
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Утежняващите обстоятелства в 
подкрепа на налагането на 
административни глоби в най-
високите размери, предвидени в 
параграфи 4—6, включват по-
специално:
i) повторни нарушения, извършени 
при безогледно незачитане на 
приложимото законодателство;
ii) отказ за оказване на съдействие в 
процеса на правоприлагане или 
възпрепятстването му;
iii) нарушения, които са умишлени, 
тежки и с вероятност да причинят 
значителни вреди;
iv) липса на извършена оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните;
v) липса на назначено длъжностно 
лице по защита на данните.

Or. en

Изменение 409
Sajjad Karim

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 410
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В случай на непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент, и 
ако в досието не се съдържат присъди 
от инстанции, чиито решения не 
подлежат на обжалване, или при 
заличено досие, може да се отправи 
писмено предупреждение, като в този 
случай не се налага санкция, а в случай, 
че обстоятелствата по случая го 
изискват, могат да се налагат 
единствено алтернативни 
корективни мерки в случаите и по 
начина, предвиден по-долу.

Or. es

Обосновка

Установява се един по-разширен модел на алтернативни санкции. В този смисъл се 
разширяват алтернативните санкции в параграф 3, така че не само първоначално 
посочените лица или институции да могат да се възползват от тях, но и публичните 
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администрации и останалите предприятия и институции, при условие, че отговарят 
на редица специфични условия.

Изменение 411
Francesco Enrico Speroni

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. it

Изменение 412
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал има 
готовност да сътрудничи на 
надзорния орган за установяването на 
корективни мерки, които да позволят 
предотвратяване на подобни 
нарушения за в бъдеще. 
Сътрудничеството, посочено в тази 
буква, се определя според поетите 
твърди ангажименти към надзорния 
орган. Липсата на сътрудничество с 
надлежно акредитирания надзорен 
орган, след изтичане на 
шестмесечния срок от началото на 
процедурата, определя налагането на 
съответната глоба.
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Or. es

Обосновка

Целта е създаване на един по-разширен списък на алтернативни санкции, специално 
насочени към стратегия, основана на избягване на бъдещо неспазване. Повечето 
предвидени алтернативни санкции се стремят към установяването на ангажименти, 
които да определят средствата, позволяващи да се избегне неспазване за в бъдеще. 
Корективните ангажименти са видни от подписаните ангажименти с надзорния 
орган или от актовете или решенията, приети от съответната администрация.

Изменение 413
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) публичната администрация 
сътрудничи на надзорния орган за 
установяването на мерки, 
позволяващи да се избегне подобно 
неспазване за в бъдеще. 
Сътрудничеството в тази област се 
определя въз основа на 
споразуменията и решенията, взети 
от съответната администрация, в 
които се посочва произходът на 
взетите мерки. Липсата на 
сътрудничество с надлежно 
акредитирания надзорен орган, след 
изтичане на една година от началото 
на процедурата, определя налагането 
на съответната глоба.
По смисъла на този член решенията 
за тежки санкции за нарушения 
поради небрежност се отменят при 
следните срокове:
две години, в случай на санкции, 
водещи до някоя от глобите, 
предвидени в параграф 4; четири 
години, в случай на санкции, водещи до 
някоя от глобите, предвидени в 
параграф 5; шест години, в случай на 
санкции, водещи до някоя от глобите, 
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предвидени в параграф 6.
По смисъла на този член 
отсъжданията за тежки санкции за 
нарушения поради груба или умишлена 
небрежност се отменят при 
следните срокове:
пет години, в случай на санкции, 
свързани с някоя от глобите, 
предвидени в параграф 4; десет 
години, в случай на санкции, водещи до 
някоя от глобите, предвидени в 
параграф 5; петнадесет години, в 
случай на санкции, водещи до някоя 
от глобите, предвидени в параграф 6;

Or. es

Обосновка

Позоваваме се на предходната обосновка.

Изменение 414
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. 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:

Or. it

Изменение 415
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 416
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. 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:

Or. it

Изменение 417
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) не предоставя информацията или 
предоставя очевидно непълна 
информация съгласно член 11, член 12, 
параграф 3 и член 14;
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Or. es

Изменение 418
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;

в) не отговаря, съгласно настоящия 
регламент, на искането за правото „да 
бъдеш забравен“ или правото на 
заличаване;

Or. es

Изменение 419
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) без да има законова причина за 
това, 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;

Or. es

Изменение 420
Antonio López-Istúriz White
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Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) не отчита и не е на разположение 
да отчита поетите отговорности
пред надзорния орган съгласно 
предвидения в настоящия регламент 
начин, освен ако действието не 
представлява сериозно нарушение 
съгласно този регламент или 
нормативната уредба за развитие на 
държавите членки;

Or. es

Изменение 421
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 500 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 3% от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

Or. it

Изменение 422
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 6. Надзорният орган налага глоба 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, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от средната му годишна 
печалба, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

Or. es

Изменение 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) използва лични данни на 
служители или на потенциални 
служители, за да ги включи в „черни 
списъци“, да ги проучва или да 
възпрепятства достъпа им до работа 
в бъдеще;

Or. en

Обосновка

Незаконният достъп и злоупотребата с лични данни на служители или потенциални 
служители (често свързано, но не само, с тяхната принадлежност и дейности във 
връзка с профсъюзни организации), с цел включването им в „черни списъци“ и 
възпрепятстването на наемането им на работа в бъдеще, или с цел друга мярка, 
която би могла да навреди на тяхната работа и/или да окаже сериозно въздействие 
върху бъдещата им работа и кариера, представляват сериозно нарушение на 
основните им права на неприкосновеност на личния живот и свобода на сдружаване и 
оправдава налагането на най-голямата санкция.

Изменение 424
Francesco Enrico Speroni

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква аа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) използва за търговски цели лични 
данни, събрани с нетърговска цел.

Or. it

Изменение 425
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) не се съобразява с възражение или не 
спазва изискването съгласно член 19; 
освен когато обосновано се изтъкват 
реално съществуващи законови 
причини или мотиви в съответствие 
с настоящия регламент;

Or. es

Изменение 426
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не спазва условията по отношение 
на мерките, основани на профилиране, 
съгласно член 20;

заличава се

Or. es

Изменение 427
Antonio López-Istúriz White
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Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 428
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 в 
случаите, когато това е 
задължително, съгласно членове 31 и 
32;

Or. es

Изменение 429
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) не извършва оценка на въздействието 
върху защитата на данните или 
обработва лични данни без 
предварително разрешение или 

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;

предварителна консултация от 
надзорния орган в случаите, когато
това е задължително, съгласно 
членове 33 и 34;

Or. es

Изменение 430
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;

й) не осигурява условията, при които
длъжностното лице по защита на 
данните, е на разположение за 
изпълнение на задачите съгласно 
членове 35, 36 и 37;

Or. es

Изменение 431
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 432
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Комисията ще въведе електронен 
регистър на минали нарушения, до 
който ще имат достъп всички 
национални надзорни органи. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
регулиране на електронния регистър 
на предишни нарушения при 
условията, предвидени в настоящия 
член.

Or. es

Изменение 433
Cecilia Wikström

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 г лава 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 (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.
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Or. en

Обосновка

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent 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 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Изменение 434
Rebecca Taylor

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 г лава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.

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

Or. en

Обосновка

Думата „единствено“ обезсилва правната сигурност, тъй като предвижда 
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съществуването на потенциално голяма „вратичка“ в разпоредбите, която обезсилва 
тази в настоящия член.

Изменение 435
Klaus-Heiner Lehne

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 г лава
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 (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.

Or. en

Изменение 436
Cecilia Wikström

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка уведомява заличава се
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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.

Or. en

Изменение 437
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 80а (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 
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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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 439
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 80а (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 
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официални документи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 440
Antonio López-Istúriz White

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

Or. es

Обосновка

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



AM\920534BG.doc 237/243 PE500.695v01-00

BG

Изменение 441
Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки приемат 
подходящи правила и извършват 
проверки, с които се забранява на 
предприятията да включват 
определени служители в „черни 
списъци“ въз основа на 
политическата им ориентация, 
членството и дейността им в 
професионален съюз, които се 
разкриват на други предприятия с цел 
ощетяване на тези работници; 
държавите членки налагат 
ефективни санкции на онези 
предприятия, които изготвят и 
разкриват такива „черни списъци“ 
или ги приемат или изискват от 
други предприятия.

Or. de

Изменение 442
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es
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Обосновка

Предоставянето на правомощия в полза на Комисията, съдържащо се в третата 
алинея, е прекомерно и посоченото в нея следва да се доразвие в отделна разпоредба.

Изменение 443
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

С цел да се улеснят проучванията за кръвно родство в случаите на кражба или 
отвличане на бебета, предлагаме да се въведе подточка в първа алинея за ясно 
легитимиране на процедурите за тези проучвания.

Изменение 444
Rebecca Taylor

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) субектът на данните е дал своето 
съгласие, като са спазени условията, 
предвидени в член 7;
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Or. en

Обосновка

Вж. изменение 25.

Изменение 445
Rebecca Taylor

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) данните са приведени в анонимна 
форма.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 25.

Изменение 446
Antonio López-Istúriz White

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 
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постигнати по този начин. постигнати по този начин.

Личните данни, които са в процес на 
обработка в рамките на 
предварителното официално или 
административно проучване за 
определянето на кръвно родство се 
съобщават единствено на субектите 
на данни, когато е необходимо, и 
независимо от внесения иск, когато 
така е предвидено по закон.

Or. es

Обосновка

За да се улеснят проучванията на кръвно родство в случаите на кражба или 
отвличане на бебета, се въвежда една последна алинея в параграф 1, с цел да се 
установят съответните защитни механизми на неприкосновеността на личните 
данни, които са в процес на обработване в рамките на съдебни разследвания или 
предварителни административни проучвания, така че тези данни да се съобщават 
единствено, когато това е законосъобразно.

Изменение 447
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 25.

Изменение 448
Rebecca Taylor
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Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В рамките на настоящия 
регламент, когато не могат да се 
изпълнят историческите, 
статистическите, съвместните или 
научноизследователските цели 
посредством разкриване на данни, 
които са приведени в достатъчно 
анонимна форма и когато не е 
получено съгласие за тяхното 
разкриване от страна на субектите 
на данни, одобрението за 
разкриването им трябва да се даде от 
независим и компетентен орган, 
чиито пълномощия са дадени по 
силата на правна разпоредба.

Or. en

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 
позволи на изследователите да използват данни, които позволяват идентифициране, 
без да искат съгласие за това.

Изменение 449
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 

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

Or. es

Изменение 450
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 451
Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2
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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 предвиденото 
в член 39.

Or. es

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-малък икономически ресурс.


