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Изменение 130
Rebecca Taylor

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантират, че обменът на лични 
данни от компетентните органи в 
Съюза не се ограничава, нито 
забранява по причини, свързани със 
защитата на физическите лица по 
отношение на обработването на 
лични данни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Включването на обработката на данни на национално равнище в директивата не е 
съобразено с принципа на субсидиарност.

Изменение 131
Rebecca Taylor

Предложение за директива
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага за 
обработването на лични данни изцяло 
или частично с автоматични средства, 
както и за обработването с други 
средства на лични данни, които са част 
от регистър на лични данни или които 
са предназначени да съставляват част от 
такъв регистър.

2. Настоящата директива се прилага за 
обработването на лични данни изцяло 
или частично с автоматични средства, 
както и за обработването с други 
средства на лични данни, които са част 
от регистър на лични данни или които 
са предназначени да съставляват част от 
такъв регистър. Настоящата 
директива се прилага еднакво както 
за личните данни, съхранявани в 
електронен вид, така и за тези на 
хартиен носител.
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Or. en

Изменение 132
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в хода на дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
и по-специално такива, свързани с 
националната сигурност;

a) в хода на дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза;

Or. en

Обосновка

Понятието „национална сигурност“ се разбира по различен начин в различните 
държави членки. За по-голяма яснота следва просто да се отбележи „извън 
приложното поле на правото на Съюза“, за да се избегне ситуация, в която 
държавите членки могат да претендират освобождаване на основание национална 
сигурност по отношение на обработване, което следва да бъде предмет на 
настоящата директива.

Изменение 133
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 3 – 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 

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано или отличено 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 
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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;

идентификационен номер или друг 
уникален идентификатор, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатор или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговия пол или неговата физическа, 
физиологична, генетична, психическа, 
икономическа, културна, социална 
идентичност или сексуална 
ориентация;

Or. en

Изменение 134
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 3 – 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 отличено 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
идентификатор или чрез един или 
повече признаци, специфични за
неговия пол или неговата физическа, 
физиологична, генетична, психическа, 
икономическа, културна, социална 
идентичност или сексуална 
ориентация;

Or. en
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Обосновка

За да се осигури добра защита, е важно понятията „лични данни“ и „субект на 
данни“ да не бъдат определяни твърде стесняващо. Регламентът следва ясно да се 
прилага по отношение на данни, които позволяват само „отличаване“, 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 стават все по-съвършени. Наличието на широки определения за 
„лични данни“ и „субект на данни“ е важно за защитата в перспектива.

Изменение 135
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) „създаване на профил“ означава 
всяка форма на автоматизирано 
обработване на лични данни, имащо 
за цел да се оценят или генерират 
данни за определени аспекти, 
свързани с физически лица, или да се 
анализира или прогнозира 
изпълнението на професионалните 
задължения на дадено физическо лице, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност, поведение или характер;

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 
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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 136
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 3 – 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 случайно или 
неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или 
достъп до лични данни, които се 
предават, съхраняват или обработват по 
друг начин;

Or. en

Обосновка

Уведомленията за нарушение на сигурността на личните данни са важен 
инструмент, който гарантира, че администраторът изпълнява задълженията си по 
отношение на сигурността на данните. Те също така дават право на субектите на 
данните да вземат мерки за собствена защита от последствията от такива 
нарушения. Настоящият пакет от изменения има за цел да подобри разпоредбите 
относно нарушенията на сигурността на личните данни, като направи по-лесно за 
администраторите справянето със сроковете за уведомление, като предотврати 
вероятността субектите на данни да развият „умора от нарушенията“ и като 
създаде публичен регистър на нарушенията.
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Изменение 137
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона;

a) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона и по прозрачен 
начин по отношение на субекта на 
данните;

Or. en

Изменение 138
Piotr Borys

Предложение за директива
Член 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона;

a) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона и по прозрачен 
начин по отношение на субекта на 
данните;

Or. en

Изменение 139
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона;

a) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона и по прозрачен 
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начин по отношение на субекта на 
данните;

Or. en

Изменение 140
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и не 
надхвърлят необходимото във връзка 
с целите, за които данните се 
обработват;

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим 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; 
достъп до данни, притежавани от 
частни страни, се предоставя само с 
цел разследване или наказателно 
преследване в съответствие с 
изискванията за необходимост и 
съразмерност, които се определят от 
всяка държава членка в нейното 
национално право, при условията на 
съответните разпоредби на правото 
на Европейския съюз или на 
международното публично право, и в 
частност на Европейската конвенция 
за защита на правата на човека, така 
както тя се тълкува от Европейския 
съд за правата на човека.

Or. en

Изменение 141
Françoise Castex
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Предложение за директива
Член 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и не 
надхвърлят необходимото във връзка 
с целите, за които данните се 
обработват;

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим 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. en

Изменение 142
Piotr Borys

Предложение за директива
Член 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и не 
надхвърлят необходимото във връзка 
с целите, за които данните се 
обработват;

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим 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. en

Изменение 143
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) точни и, когато е необходимо, г) точни и актуализирани; трябва да се 
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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;

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. en

Изменение 144
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) точни и, когато е необходимо,
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 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. en

Изменение 145
Piotr Borys

Предложение за директива
Член 4 – буква e) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява спазването на разпоредбите, 
приети съгласно настоящата директива.

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява и доказва спазването на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 146
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
въвеждане на ясно разграничение от 
страна на администратора, доколкото 
това е възможно, между личните 
данни на различни категории субекти на 
данни, например:

1. Държавите членки предвиждат 
въвеждане на ясно разграничение от 
страна на администратора между 
личните данни на различни категории 
субекти на данни, например:

Or. en

Изменение 147
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Държавите членки предвиждат 
конкретни правила относно 
последствията от тази 
категоризация, като вземат предвид 
различните цели, за които са събрани 
данните. Тези конкретни правила 
включват условията за събиране на 
данни, сроковете за запазване, 
възможните ограничения на правата 
на достъп и информация на субекта 
на данните и начините на достъп до 
данни от страна на компетентните 
органи.

Or. en
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Обосновка

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong. 
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

Изменение 148
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че
доколкото е възможно се прави 
разграничение между различните 
категории лични данни, които се 
обработват, в съответствие със 
степента им на точност и 
надеждност.

1. Държавите членки гарантират, че  
личните данни са точни, пълни и, при 
необходимост, актуални.

Or. en

Обосновка

Задължението да се направи разграничение между категориите данни според 
тяхната степен на надеждност и точност следва да бъде безусловно. Това е много 
важно в контекста на обмена на информация между правоприлагащите органи –
информацията може да се използва далеч от нейния източник, та че посочването на 
степента на надеждност е важно, за да се избегнат ситуации, при които се 
предприемат действия въз основа на неразбиране на надеждността на част от 
информацията. Вж. становището на ЕНОЗД, точки 355–358.
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Изменение 149
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доколкото е възможно се прави 
разграничение между лични данни, 
основани на факти, и лични данни, 
основани на лични оценки.

2. Държавите членки гарантират, че
лични данни, които не са точни, не са 
пълни или вече не са актуални, не се 
предават или предоставят, и
доколкото е възможно се гарантира, че 
се прави разграничение между лични 
данни, основани на факти, и лични 
данни, основани на лични оценки. За 
тази цел компетентните органи 
проверяват качеството на личните 
данни преди тяхното предаване или 
предоставяне. Доколкото е възможно, 
при всяко предаване на данни се 
добавя налична информация, която 
позволява на получаващата държава 
членка да оцени степента на 
точност, пълнота, актуалност и 
надеждност на данните. Личните 
данни не се предават без искане от 
компетентен орган, по-специално 
данните, които първоначално са били 
притежавани от частни страни.
3. Ако се окаже, че са предадени 
неверни данни или данни са предадени 
незаконосъобразно, получателят 
трябва да бъде незабавно уведомен, 
по-специално в случаи, в които 
данните първоначално са били 
притежавани от частни страни. 
Получателят се задължава да 
коригира незабавно данните съгласно 
параграф 1 и член 15 или да ги заличи 
съгласно член 16.
4. Личните данни, събрани 
първоначално от частни страни, 
могат да бъдат обработени от 
компетентен орган, доколкото са 



AM\925747BG.doc 15/55 PE504.239v01-00

BG

спазени разпоредбите на член 4, букви 
а), в), г), д) и е).

Or. en

Обосновка

Задължението да се направи разграничение между категориите данни според 
тяхната степен на надеждност и точност следва да бъде безусловно. Това е много 
важно в контекста на обмена на информация между правоприлагащите органи –
информацията може да се използва далеч от нейния източник, та че посочването на 
степента на надеждност е важно, за да се избегнат ситуации, при които се 
предприемат действия въз основа на неразбиране на надеждността на част от 
информацията. Вж. становището на ЕНОЗД, точки 355–358.

Изменение 150
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки предвиждат, че 
обработването на лични данни е 
законосъобразно само ако и доколкото 
то е необходимо:

Държавите членки предвиждат, че 
обработването на лични данни е 
законосъобразно само ако и доколкото 
то е необходимо за изпълнението на 
задача, извършвана от компетентен 
орган въз основа на законодателен 
акт, за целите, определени в член 1, 
параграф 1, и данните не се 
обработват допълнително по начин, 
който е несъвместим с тези цели.

a) за изпълнението на задача, 
извършвана от компетентен орган 
въз основа на закона за целите, 
определени в член 1, параграф 1, или
б) за спазването на правно 
задължение, чийто субект е 
администраторът, или
в) за да бъдат защитени 
жизненоважни интереси на субекта 
на данните или на друго лице, или
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г) за предотвратяване на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност.

Or. en

Обосновка

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing. 
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

Изменение 151
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки предвиждат, че 
обработването на лични данни е 
законосъобразно само ако и доколкото 
то е необходимо:

Държавите членки предвиждат, че 
обработването на лични данни е 
законосъобразно само ако и доколкото 
то е необходимо за изпълнението на 
задача, извършвана от компетентен 
орган въз основа на законодателен 
акт, за целите, определени в член 1, 
параграф 1, и данните не се 
обработват допълнително по начин, 
който е несъвместим с тези цели.

a) за изпълнението на задача, 
извършвана от компетентен орган 
въз основа на закона за целите, 
определени в член 1, параграф 1, или
б) за спазването на правно 
задължение, чийто субект е 
администраторът, или
в) за да бъдат защитени 
жизненоважни интереси на субекта 
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на данните или на друго лице, или
г) за предотвратяване на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност.

Or. en

Изменение 152
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 а
Законосъобразност на 

допълнителното обработване
1. Допълнителното обработване на 
лични данни е законосъобразно само 
ако е строго необходимо и ако се 
извършва в съответствие с 
принципите, предвидени в настоящия 
член.
2. Личните данни могат да бъдат 
събирани от компетентните органи в 
рамките на техните задължения за 
конкретни, изрично предвидени и 
законни цели. За законни цели служи 
събирането на данни
а) за изпълнението на задача, 
извършвана от компетентен орган 
въз основа на закона за целите, 
определени в член 1, параграф 1, или
б) за спазването на правно 
задължение, чийто субект е 
администраторът, или
в) за защита на жизнено важни 
интереси на субекта на данните, или
г) за защита на основните интереси 
на друго лице, освен ако е видно, че в 
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законния интерес на субекта на 
данните е да не се извърши 
обработването,
д) за предотвратяване на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност.
3. Обработването на лични данни 
трябва да съответства на целите, за 
които те биват събирани. 
Допълнителното обработване за 
друга цел е разрешено, когато:
а) служи за законни цели (параграф 2);
б) е необходимо за посочената друга 
цел;
в) не е несъвместимо с целите, за 
които са събрани данните.
4. Допълнителното обработване на 
лични данни в отклонение от 
параграф 3 е допустимо за 
исторически, статистически или 
научни цели, в случай че държавите 
членки предвидят подходящи 
гаранции.

Or. en

Обосновка

Следвайки логиката на директивата, член 7 следва да се отнася само до основания за 
законосъобразност за първоначалната цел на действието по обработване, докато 
точки б)–г) от предложението на Комисията следва да бъдат преместени в 
самостоятелна разпоредба, т.е. това е наскоро предложеният член 7а. Обхватът му 
е допълнително разяснено в съображение 20а.

Изменение 153
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 а
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Допълнително обработване за 
несъвместими цели

1. Държавите членки могат да 
приемат законодателни мерки, които 
позволяват допълнително 
обработване за несъвместими цели, 
ако това обработване е строго 
необходимо:
а) за спазването на правно 
задължение, чийто субект е 
администраторът, или
б) за защита на жизнено важни 
интереси на субекта на данните или 
на друго лице, или
в) за предотвратяване на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност.
2. Законодателните мерки, посочени в 
параграф 1, включват:
а) индивидуална оценка, която взема 
предвид всички относими 
обстоятелства по случая; и
б) подходящи гаранции за правата на 
субекта на данни.

Or. en

Изменение 154
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обработването е разрешено със закон, 
който предвижда подходящи гаранции; 
или

a) обработването е изрично разрешено 
със закон, който предвижда подходящи 
гаранции за основните права и 
законните интереси на субекта на 
данните; или
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Or. en

Изменение 155
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани със 
субекта на данните, не може да се 
основава единствено на специалните
категории лични данни, посочени в член
8.

2. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани със 
субекта на данните, не може да включва 
или генерира специални категории 
лични данни, посочени в член 8.

Or. en

Изменение 156
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани със 
субекта на данните, не може да се 
основава единствено на специалните
категории лични данни, посочени в член
8.

2. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани със 
субекта на данните, не може да включва 
или генерира специални категории 
лични данни, посочени в член 8.

Or. en

Изменение 157
Françoise Castex
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Предложение за директива
Член 9 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Забранява се във всички случаи 
създаване на профил, което 
(независимо дали умишлено или по 
друг начин) има дискриминиращо 
действие спрямо отделните лица въз 
основа на раса или етнически 
произход, на политически мнения, 
религия или убеждения, членство в 
профсъюз или сексуална ориентация 
или което (независимо дали умишлено 
или по друг начин) води до мерки с 
такова действие.

Or. en

Изменение 158
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 9 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Забранява се във всички случаи 
създаване на профил, което 
(независимо дали умишлено или по 
друг начин) има дискриминиращо 
действие спрямо отделните лица въз 
основа на раса или етнически 
произход, на политически мнения, 
религия или убеждения, членство в 
профсъюз или сексуална ориентация 
или което (независимо дали умишлено 
или по друг начин) води до мерки с 
такова действие.

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. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected against 
discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also 
be restricted.

Изменение 159
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) когато администраторът 
обработва лични данни, както е 
описано в член 9, параграф 1, 
информацията относно 
съществуването на обработване за 
мярка от вида, посочен в член 9, 
параграф 1, и търсеното въздействие 
от такова обработване върху субекта 
на данни;

Or. en

Изменение 160
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква e б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 161
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) когато администраторът 
обработва лични данни, както е 
описано в член 9, параграф 1, 
информацията относно 
съществуването на обработване за 
мярка от вида, посочен в член 9, 
параграф 1, и търсеното въздействие 
от такова обработване върху субекта 
на данни;

Or. en

Изменение 162
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 163
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 11 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. 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 данните.

Or. en

Изменение 164
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 11 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. 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 данните.

Or. en
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Изменение 165
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 11 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които забавят, 
ограничават или водят до пропускане 
на предоставянето на информация на 
субекта на данните до такава степен и за
толкова време, за колкото такова 
частично или пълно ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание законните 
интереси на засегнатото лице:

4. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които забавят или
ограничават предоставянето на 
информация на субекта на данните до 
такава степен и за толкова време, за 
колкото такова частично или пълно 
ограничение представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание законните 
интереси на засегнатото лице въз основа 
на конкретно и индивидуално 
проучване на всеки отделен случай:

Or. en

Изменение 166
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 11 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които забавят, 
ограничават или водят до пропускане 
на предоставянето на информация на 
субекта на данните до такава степен и за 
толкова време, за колкото такова 
частично или пълно ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание законните 
интереси на засегнатото лице:

4. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които забавят или
ограничават предоставянето на 
информация на субекта на данните до 
такава степен и за толкова време, за 
колкото такова частично или пълно 
ограничение представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание законните 
интереси на засегнатото лице въз основа 
на конкретно и индивидуално 
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проучване на всеки отделен случай:

Or. en

Изменение 167
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 а
Предоставяне на информация на 

субекта на данни
1. Държавите членки гарантират, че 
субектът на данните е информиран 
относно събирането или 
обработването на лични данни от 
администратора.
2. Държавите членки гарантират, че 
администраторът взема всички 
подходящи мерки, за да предостави на 
субекта на данните най-малко 
следната информация:
a) наименованието и координати за 
връзка на администратора и на 
длъжностното лице по защита на 
данните;
б) целите на обработването, за които 
са предназначени личните данни;
в) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни;
г) съществуването на право да се 
изиска от администратора достъп до 
личните данни, свързани със субекта 
на данните, както и тяхното 
коригиране, заличаване или 
ограничаване на обработването;
д) правото да се подаде жалба до 
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надзорния орган, посочен в член 39, и 
неговите координати за връзка;
е) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително в трети държави или 
международни организации;
ж) всяка допълнителна информация, 
доколкото такава е необходима, за да 
се гарантира добросъвестното 
обработване по отношение на 
субекта на данните, като се 
отчитат конкретните 
обстоятелства, при които се 
обработват личните данни.
3. Когато личните данни се събират 
от субекта на данните, 
администраторът го информира, в 
допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, дали 
предоставянето на лични данни е 
задължително или доброволно, както 
и за възможните последици, ако 
такива данни не бъдат предоставени.
4. Администраторът предоставя 
информацията, посочена в параграф 
1:
а) в момента на получаване на 
личните данни от субекта на 
данните или
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 се 
обработват данните.
5. Държавите членки могат да 
приемат законодателни мерки, които 
забавят, ограничават или водят до 
пропускане на предоставянето на 
информация на субекта на данните 
до такава степен и за толкова време, 
за колкото такова частично или 
пълно ограничение представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
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едно демократично общество, като 
надлежно се вземат под внимание 
законните интереси на засегнатото 
лице:
а) за да се избегне възпрепятстването 
на официални или съдебни 
проучвания, разследвания или 
процедури;
б) за да се избегне повлияване върху 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции;
в) за защита на обществената 
сигурност;
г) за защита на националната 
сигурност;
д) за защита на правата и свободите 
на други лица.
6. Когато между държавите членки 
се предават или предоставят лични 
данни, всяка държава членка може, в 
съответствие с разпоредбите на 
националното си законодателство, 
както е посочено в параграф 1, да 
поиска другата държава членка да не 
информира субекта на данните. В 
такъв случай втората държава 
членка не информира субекта на 
данните без предварителното 
съгласие на другата държава членка.

Or. en

Изменение 168
Rebecca Taylor

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички лични данни, които са в 
процес на обработване, и всякаква 
налична информация за техния 
източник

Or. en

Изменение 169
Rebecca Taylor

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) съобщаване на личните данни, 
които са в процес на обработване, и 
на всякаква налична информация за 
техния източник.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това е свързано с основното право на достъп на субекта, така че следва да се 
разглежда в началото на списъка.

Изменение 170
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които 
ограничават изцяло или частично 
правото на достъп на субекта на данните 
дотолкова, доколкото такова частично 
или пълно ограничаване представлява 

1. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които 
ограничават изцяло или частично 
правото на достъп на субекта на данните 
дотолкова и за такъв срок, доколкото 
такова частично или пълно 
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необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество, като 
надлежно се вземат под внимание 
законните интереси на засегнатото лице:

ограничаване представлява необходима 
и пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание законните 
интереси на засегнатото лице въз основа 
на конкретно и индивидуално 
проучване на всеки отделен случай:

Or. en

Изменение 171
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които 
ограничават изцяло или частично 
правото на достъп на субекта на данните 
дотолкова, доколкото такова частично 
или пълно ограничаване представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество, като 
надлежно се вземат под внимание 
законните интереси на засегнатото лице:

1. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които 
ограничават изцяло или частично 
правото на достъп на субекта на данните 
дотолкова и за такъв срок, доколкото 
такова частично или пълно 
ограничаване представлява необходима 
и пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание законните 
интереси на засегнатото лице въз основа 
на конкретно и индивидуално 
проучване на всеки отделен случай:

Or. en

Изменение 172
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Законодателните мерки, посочени 
в параграф 1, трябва да бъдат в 
съответствие с Хартата на основни-
те права на Европейския съюз и 
Конвенцията за защита на правата 
на човека и основните свободи, както 
и да съответстват на съдебната 
практика на Съда на Европейския 
съюз и Европейския съд по правата на 
човека.

Or. en

Изменение 173
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Законодателните мерки, посочени 
в параграф 1, трябва да бъдат в 
съответствие с Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и Конвенцията за защита на правата 
на човека и основните свободи, както 
и да съответстват на съдебната 
практика на Съда на Европейския 
съюз и Европейския съд по правата на 
човека.

Or. en

Изменение 174
Rebecca Taylor

Предложение за директива
Член 14 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е упражнено правото по 
параграф 1 надзорният орган 
информира субекта на данните най-
малко за това, че е извършил всички 
необходими проверки, както и за 
резултата относно законосъобразността 
на въпросното обработване.

3. Когато е упражнено правото по 
параграф 1 надзорният орган 
информира субекта на данните най-
малко за това, че е извършил всички 
необходими проверки, както и за 
резултата относно законосъобразността 
на въпросното обработване.

Държавите членки предвиждат дали 
субектът на данните може да 
упражни това право пряко срещу 
администратора или чрез 
посредничеството на компетентния 
национален надзорен орган.

Or. en

Обосновка

Това предвижда система за непреки искания за достъп на субекта, като се използва 
формулировката от Рамковото решение от 2008 г.

Изменение 175
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 16 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вместо да извърши заличаване 
администраторът маркира личните 
данни, когато:

3. Вместо да извърши заличаване,
администраторът ограничава 
обработването на личните данни, 
когато:

Or. en

Изменение 176
Françoise Castex
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Предложение за директива
Член 16 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Личните данни, посочени в 
параграф 3, могат, с изключение на 
съхранението, да бъдат обработвани 
само при необходимост за целите на 
доказването или за защита на 
жизненоважни интереси на субекта 
на данните или на друго лице.

Or. en

Изменение 177
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 16 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Личните данни, посочени в 
параграф 3, могат, с изключение на 
съхранението, да бъдат обработвани 
само при необходимост за целите на 
доказването или за защита на 
жизненоважни интереси на субекта 
на данните или на друго лице.

Or. en

Изменение 178
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 16 - параграф 3 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Когато обработването на 
личните данни е ограничено съгласно 
параграф 3, администраторът 
информира субекта на данните преди 
да премахне ограничението.

Or. en

Изменение 179
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира в писмена форма субекта на 
данни за всеки отказ за заличаване или
маркиране на обработването, за 
причините за отказа и за възможностите 
за подаване на жалба до надзорния 
орган и за търсене на защита по съдебен 
ред.

4. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира в писмена форма субекта на 
данни за всеки отказ за заличаване или
ограничаване на обработването, за 
причините за отказа и за възможностите 
за подаване на жалба до надзорния 
орган и за търсене на защита по съдебен 
ред.

Or. en

Изменение 180
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 16 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да
информира в писмена форма субекта 

4. Когато обработването на личните 
данни е ограничено съгласно 
параграф 3, администраторът
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на данни за всеки отказ за заличаване 
или маркиране на обработването, за 
причините за отказа и за 
възможностите за подаване на жалба 
до надзорния орган и за търсене на 
защита по съдебен ред.

информира субекта на данните преди 
да премахне ограничението.

Or. en

Изменение 181
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 16 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира в писмена форма субекта 
на данни за всеки отказ за заличаване 
или ограничаване на обработването, 
за причините за отказа и за 
възможностите за подаване на жалба 
до надзорния орган и за търсене на 
защита по съдебен ред.

Or. en

Изменение 182
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 19 - 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 целите на обработването.

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

Or. en

Изменение 183
Piotr Borys

Предложение за директива
Член 19 - 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 целите на обработването.

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

Or. en

Изменение 184
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
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Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 19 - 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 целите на обработването.

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за целите 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.

Or. en

Изменение 185
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за всички
администратори и обработващи 
лични данни да поддържат 
документация за всички системи и 
процедури за обработване, за които 
носят отговорност.

1. Всички компетентни органи
поддържат подробна документация за 
всички системи и процедури за 
обработване, за които носят 
отговорност.

1 а. Изпращането на лични данни се 
вписва или документира с цел 
проверка на законността на 
обработката на данните, 
самонаблюдение и осигуряване на 
подходяща цялост и сигурност на 
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данните.
1 б. Протоколите и документите се 
предоставят на надзорния орган при 
поискване. Надзорният орган използва 
тази информация единствено за 
целите на проверяване на 
законността на обработването на 
данните, както и за гарантиране на 
целостта и сигурността на данните.

Or. en

Обосновка

Въз основа на член 10 от Рамково решение 2008/977/ПВР. Това изменение заличава 
отговорностите на национално равнище и се отнася само за трансграничното 
предаване, което подкопава целта на настоящата директива, отдалечава я от 
регламента и целия т. нар. хармонизиран пакет.  Горепосоченото изменение поне 
осигурява някаква разпоредба на национално равнище, въпреки че би било желателно 
възстановяване на оригинала с цел хармонизиране с регламента.

Изменение 186
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предаването на данни на трета 
държава или международна 
организация, включително посочване на 
тази трета държава или международна 
организация.

г) предаването на данни на трета 
държава или международна 
организация, включително посочване на 
тази трета държава или международна 
организация и правното основание за 
това предаване, включително 
обяснение по същество в случаите, 
посочени в член 35 или 36 от 
настоящата директива;

Or. en
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Изменение 187
Rebecca Taylor

Предложение за директива
Член 28 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 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. При поискване
администраторът представя на
надзорния орган мотивирана 
обосновка в случаите, когато
уведомлението не е подадено в срок от 
24 часа.

1. Държавите членки предвиждат, че в 
случай на нарушение на сигурността на 
личните данни администраторът, без 
излишно забавяне и след 
установяването на такова нарушение, 
уведомява надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни. За най-сериозните нарушения 
държавите членки предвиждат
администраторът да уведомява за 
нарушението надзорния орган не по-
късно от 24 часа след установяването 
му.

Or. en

Обосновка

Изискването администраторите на лични данни да уведомяват за всички нарушения 
не по-късно от 24 часа след установяването им, както и искането за мотивирана 
обосновка, са прекалено бюрократични.

Изменение 188
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 28 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Надзорният орган води публичен 
регистър на видовете съобщени 
нарушения.

Or. en
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Изменение 189
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 33 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
предаването от компетентни органи на 
лични данни, които се обработват или са 
предназначени за обработване след 
предаването им на трета държава или на 
международна организация, 
включително по-нататъшно предаване 
на друга трета държава или 
международна организация, може да се 
извършва, само ако:

Държавите членки предвиждат, че 
предаването от компетентни органи на 
лични данни, които се обработват или са 
предназначени за обработване след 
предаването им на компетентен 
публичен орган в трета държава или на 
международна организация, 
включително по-нататъшно предаване 
на друг компетентен публичен орган в
трета държава или международна 
организация, може да се извършва, само 
ако:

Or. en

Изменение 190
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 33 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат по-
нататъшното предаване, посочено в 
параграф 1 от настоящия член, да 
може да се извършва, само ако, в 
допълнение към условията, посочени в 
същия параграф:
а) по-нататъшното предаване е 
необходимо за същата специфична 
цел като първоначалното предаване; 
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и
б) компетентният орган, извършил 
първоначалното предаване, разрешава 
по-нататъшното предаване.

Or. en

Обосновка

Предаването следва да бъде позволено само за правоприлагащите органи, а не за други 
получатели в трети държави. Това се предлага както от ЕНОЗД, така и от 
работната група по член 29, и следва от съображение 45. Следва да се уточни още, че 
по-нататъшното предаване следва да подлежи на допълнителни условия, както е 
предложено от работната група по член 29. Това е допълнително обяснено в 
предложеното ново съображение 45а.

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

Предложение за директива
Член 33 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 а
Предаване на получатели, които не 

подлежат на разпоредбите за 
прилагане на настоящата директива
Държавите членки предвиждат, че 
предаването на лични данни от 
страна на компетентни органи на 
получатели, които не подлежат на 
разпоредбите за прилагане на 
настоящата директива, може да се 
извършва, само ако това предаване е:
а) предвидено в националното 
законодателство; тези закони трябва 
да бъдат в съответствие с Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Конвенцията за защита на 
правата на човека и основните 
свободи, както и да съответстват на 
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съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз и Европейския съд 
по правата на човека. или
б) необходимо за защитата на 
жизненоважните интереси на 
субекта на данните или на друго лице; 
или
в) извършено по искане на субекта на 
данните.

Or. en

Обосновка

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in 
this area should fall behind the Council of Europe’s framework. To this end, this proposed 
new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

Изменение 192
Françoise Castex

Предложение за директива
Член 35 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 34 държавите членки 
предвиждат, че може да се извърши 
предаване на лични данни на получател
в трета държава или на международна 
организация когато:

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 34, държавите членки 
предвиждат, че може да се извърши 
предаване на лични данни на
компетентен публичен орган в трета 
държава или на международна 
организация, когато в правно обвързващ 
инструмент са предвидени подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни.
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а) в правно обвързващ инструмент са 
предвидени подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни; или
б) администраторът или 
обработващият лични данни е 
извършил оценка на всички 
обстоятелства около прехвърлянето 
на лични данни и е стигнал до 
заключението, че по отношение на 
защитата на личните данни 
съществуват подходящи гаранции.

Or. en

Изменение 193
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 35 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 34 държавите членки 
предвиждат, че може да се извърши 
предаване на лични данни на получател
в трета държава или на международна 
организация когато:

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 34, държавите членки 
предвиждат, че може да се извърши 
предаване на лични данни на
компетентен публичен орган в трета 
държава или на международна 
организация, когато в правно обвързващ 
инструмент са предвидени подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни.

а) в правно обвързващ инструмент са 
предвидени подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни; или
б) администраторът или 
обработващият лични данни е 
извършил оценка на всички 
обстоятелства около прехвърлянето 
на лични данни и е стигнал до 
заключението, че по отношение на 
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защитата на личните данни 
съществуват подходящи гаранции.

Or. en

Изменение 194
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 35 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 а
Предаване на данни с подходящи 

гаранции
Ако Комисията не е взела решение по 
силата на член 34, може да се 
извърши предаване на лични данни на 
компетентен орган в трета държава 
или на международна организация, 
когато:
а) в правно обвързващ инструмент са 
предвидени подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни;
б) Европейският комитет по защита 
на данните е преценил, че 
съответният администратор или 
обработващият данни отговаря на 
всички законови изисквания и най-
добри практики около прехвърлянето 
на лични данни, предвидени в 
настоящата директива, по-специално 
относно личните данни, събрани 
първоначално от частни страни, и е 
заключил, че съществуват подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни, или
в) в отделни случаи предаване на 
лични данни може да се извърши в 
съответствие с изискванията за 
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необходимост и съразмерност, които 
се определят от всяка държава 
членка в нейното национално 
законодателство, при условията на 
съответните разпоредби на правото 
на Европейския съюз или на 
международното публично право, и 
по-специално на ЕКПЧ, така както 
тя се тълкува от Европейския съд по 
правата на човека.
Това предаване трябва да бъде 
документирано и документацията 
трябва да се предостави на надзорния 
орган при поискване.

Or. en

Обосновка

Самооценката от администратора или обработващия данни не може да бъде основа 
за предаване на трети държави. Такова предаване трябва винаги да се основава на 
правно обвързващ инструмент. Вж. също становището на ЕНОЗД, т. 415.

Изменение 195
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 35 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 б
Предаване на лични данни с произход 

от други държави членки
1. Държавите членки предвиждат, че 
всяко предприето от компетентния 
орган предаване на лични данни, 
които са прехвърлени или 
предоставени от съответния орган 
на друга държава членка, 
включително по-нататъшното 
предаване на трета държава или на 
международна организация, е 
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допустимо, само ако:
а) получателят в третата държава 
или получаващата международна 
структура носи отговорност за 
предотвратяването на опасности, за 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на
наказания;
б) държавата членка, от която са 
предадени данните, е дала своето 
съгласие за тяхното предаване в 
съответствие с националното си 
законодателство и
в) в случаите, обхванати от член 34а, 
параграф 3 и член 35, букви б) и в), и 
държавата членка, от която са 
предадени данните, счита, че са 
налице подходящи гаранции за 
защита на предадените данни, в 
съответствие със съответното й 
национално законодателство.
2. По-нататъшното предаване без 
предварително съгласие в 
съответствие с параграф 1, буква б) е 
разрешено, само ако предаването на 
данните е от съществено значение за 
предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност на държава 
членка или на трета държава или за 
основни интереси на държава членка, 
и предварителното съгласие не може 
да бъде получено своевременно. 
Органът, който отговаря за даването 
на съгласие, се уведомява незабавно.
3. Чрез дерогация от параграф 1, буква 
в) по-нататъшно предаване на лични 
данни може да се извършва, само ако 
националното законодателство на 
държавата членка, предаваща 
данните, предвижда това поради:
а) непреодолимите законни интереси 
на субекта на данните; или
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б) важни обществени интереси.
4. Предаването на лични данни на 
частни страни е разрешено само при 
условията, посочени в член 7б, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Член 35б съответства на член 13 от Рамковото решение 2018/977/ПВР; то въвежда 
специални правила за третирането на данни от други държави членки и осигурява 
специална защита на тези данни. Разпоредбата служи за защита на държавите 
членки, от които произхождат данните, като по този начин се създава 
необходимото доверие за обмен на данни в рамките на Съюза, че предадените данни 
няма да се обработват по усмотрение на получаващите държави.

Изменение 196
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 36 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от членове 34 и 35 
държавите членки предвиждат, че 
предаване на лични данни на трета 
държава или международна организация 
може да се извърши само при условие 
че:

Чрез дерогация от членове 34 и 35 
държавите членки предвиждат, че 
предаване на лични данни на
компетентен публичен орган в трета 
държава или международна организация 
може да се извърши само при условие 
че администраторът е получил 
предварително разрешение в 
съответствие с параграф 1а и:

Or. en

Изменение 197
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner
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Предложение за директива
Член 36 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
преди извършването на предаването 
въз основа на параграф 1 
администраторът е получил 
предварително разрешение от 
надзорния орган, за да се гарантира 
съответствието на предаването с 
приетите съгласно настоящата 
директива разпоредби, и по-
специално, за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субекта 
на данните.

Or. en

Изменение 198
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 36 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
когато се прави позоваване на някоя 
от дерогациите, посочени в параграф 
1, администраторът:
а) предава само този обем лични 
данни, които са строго необходими за 
постигането на целта на 
прехвърлянето; и
б) документира това предаване, 
включително датата и часа на 
предаването, информация за органа 
получател, основанието за предаване 
и предадените данни. Тази 
документация се предоставя на 
надзорния орган при поискване.
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Изменение 199
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 36 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 а
Изключения при отделни случаи на 

предаване на данни 
1. Ако Комисията е установила 
съгласно член 34, параграф 5, че не е 
осигурено адекватно равнище на 
защита, не се извършва предаване на 
лични данни на трета държава или 
на територия или обработващ 
сектор в тази трета държава или на 
съответната международна
организация, доколкото във всеки 
отделен случай законните интереси 
на субекта на данните по отношение 
на изключването на предаването 
надделяват над особения обществен 
интерес по отношение на 
предаването на данните.
2. В рамките на преценката на 
интересите трябва да се вземе 
предвид и адекватността на 
равнището на защита в конкретния 
случай. Оценката дали в конкретния 
случай е налице адекватно равнище на 
защита се извършва при особено 
отчитане на обстоятелствата, 
които са от значение за предвиденото 
предаване на данни, най-вече на:
а) вида на данните, които следва да 
бъдат предадени,
б) предназначението на предаването, 
както и
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в) продължителността на 
предложеното преработване в 
третата държава и
г) възможното по-нататъшно 
предаване.
Чрез дерогация от членове 1 и 35 
държавите членки могат да 
предвидят, че предаването на лични 
данни на трета държава или на 
международна организация може да 
се извърши само при условие че:
а) предаването е необходимо за 
защитата на особено важни и 
законни интереси на субекта на 
данните или на друго лице, по-
специално по отношение на тяхната 
физическа безопасност и 
благосъстояние;
б) предаването е необходимо, за да 
бъдат защитени законни интереси на 
субекта на данните, когато 
законодателството на държавата 
членка, която предава данните, 
предвижда това; или
в) предаването е ограничено до 
отделен случай и е необходимо за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или за изпълнението на 
наказателни санкции; или
г) предаването е необходимо в 
отделни случаи за установяването, 
упражняването или защитата на 
правни претенции, свързани с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на конкретно 
престъпление или за изпълнението на 
конкретна наказателна санкция.
д) предаването обхваща само 
данните, които са строго необходими 
за постигането на целта на 
прехвърлянето; и
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е) всяко предаване е изцяло 
документирано, включително датата 
и часа на предаването, органа 
получател, основанието за предаване 
и предадените данни. Тази 
документация се предоставя на 
надзорния орган при поискване.
3. В отделни случаи адекватният 
стандарт на защита може да е 
налице, когато съответната трета 
държава или територия, обработващ 
сектор или междудържавен или 
наддържавен орган в тази трета 
държава или съответната 
международна организация 
гарантират адекватно равнище на 
защита на предадените данни.

Or. en

Обосновка

Новата формулировка на член 36 следва логиката на членове 34 и 35. В много 
ограничени отделни случаи предаването на данни на трети държави трябва да бъде 
възможно, при много строги условия, въпреки отрицателната преценка за 
адекватността на защитата, за да бъдат гарантирани най-висши блага като 
живота и физическото здраве. Освен това в такива случаи трябва да бъдат включени 
условия за свеждане на данните до минимум и за подходяща документация.

Изменение 200
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 41 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

От гледна точка на осигуряването на пълна политическа независимост на 
националните органи за защита на данните би било препоръчително да се въведе 
изрична клауза в директивата, която да забранява назначаването на членове на 
надзорния орган от страна на правителството. Националните парламенти следва да 
бъдат единствените политически органи, които имат право да назначават органи за 
защита на данните поради техния представителен характер. Това може 
допълнително да помогне за освобождаването на органите за защита на данните от 
политически натиск и за избягване на положението, при което изпълнителната власт 
назначава членовете на органа, който ще упражнява мониторинг върху нея.

Изменение 201
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 46 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат всеки 
надзорен орган да има правомощието 
за разследване, съгласно което може 
да получава от администратора или 
обработващия лични данни:
а) достъп до всички лични данни и до 
цялата информация, необходима за 
изпълнението на своите функции;
б) достъп до всички негови 
помещения, включително до 
оборудване и средства за обработване 
на данни, когато съществуват 
разумни основания да се предполага, 
че в тях се осъществява дейност в 
нарушение на настоящата 
директива.
Посочените в буква б) правомощия се 
упражняват в съответствие с 
правото на Съюза и с правото на 
държавата членка.
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Изменение 202
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 46 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
всеки надзорен орган има право да 
сезира съдебните органи за нарушения 
на настоящия регламент и да участва 
в съдебни производства.

Or. en

Изменение 203
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
всеки надзорен орган изготвя годишен 
доклад за дейността си. Докладът се 
предоставя на Комисията и на
Европейския комитет по защита на 
данните.

Държавите членки предвиждат, че всеки 
надзорен орган изготвя годишен доклад 
за дейността си. Докладът се представя 
на националния парламент и се
предоставя на Комисията, Европейския 
комитет по защита на данните и на 
обществеността. Той съдържа 
информация за степента, в която 
компетентните органи под тяхна 
юрисдикция имат достъп до данни, 
притежавани от частни страни, за 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления.
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Обосновка

Няма причина правилата относно доклада за дейността да се различават по някакъв 
начин от тези по Общия регламент относно защитата на данните.

Изменение 204
Eva Lichtenberger
от името на групата Verts/ALE
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 49 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 205
Rebecca Taylor

Предложение за директива
Член 54 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
всяко лице, което е претърпяло вреди в 
резултат на неправомерна операция по 
обработване или действие, което е 
несъвместимо с разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за претърпените вреди.

1. Държавите членки предвиждат, че 
всяко лице, което е претърпяло вреди в 
резултат на неправомерна операция по 
обработване или действие, което е 
несъвместимо с разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за претърпените вреди в 
съответствие с националното 
законодателство.
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