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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент запазва принципите на Директива 95/46/ЕО и укрепва 
правата на гражданите на защита на личните данни. Докладчикът по становище високо 
оценява работата на Европейската комисия. 

В тази връзка докладчикът желае да направи следните бележки: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Регламентът следва да не се 
прилага също така спрямо 
обработването на лични данни от 
физическо лице, когато тези данни са с 
изцяло личен или домашен характер, 
като например воденето на 
кореспонденция и поддържането на 
адресни указатели, и когато това 
обработване се извършва без никакви 

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

възмездни цели и следователно без 
никаква връзка с професионална или 
търговска дейност, както и когато не 
се налага въпросните данни да бъдат 
направени достъпни за неопределен 
брой лица. Изключението не следва да 
се прилага също така за администратори 
или обработващи лични данни, които 
осигуряват средствата за обработване на 
лични данни за такива лични или 
домашни дейности.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(24) При използването на онлайн услуги 
физическите лица могат да са свързани с 
онлайн идентификатори, предоставени 
от техните устройства, приложения, 
инструменти и протоколи, като адресите 
по интернет протокол (IP адреси) или 
идентификаторите, наричани
„бисквитки“. По този начин могат да 
бъдат оставени следи, които, съчетани с 
уникалните идентификатори и с друга 
информация, получена от сървърите, 
могат да се използват за създаването на 
профили на физическите лица и за 
тяхното идентифициране. От това 
следва, че трябва за всеки отделен 
случай и в съответствие с 
технологичното развитие да се 
извършва оценка дали
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трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички 
обстоятелства.

идентификационните номера, данните 
за местоположението, онлайн 
идентификаторите или други 
специфични фактори като такива трябва 
непременно да се считат за лични 
данни.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 3

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 на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 

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



PA\911497BG.doc 7/57 PE494.710v01-00

BG

ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. fr

Изменение 4

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 
на установяване“. Основното място на 
установяване на обработващия лични 
данни следва да бъде мястото, където се 
намира главното му управление в 
Съюза.

(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 
на установяване“. „Основно място на 
установяване на администратора“ 
означава мястото в Съюза, където се 
решава политиката за защита на 
личните данни, като се има предвид 
доминиращото влияние на 
въпросното място на установяване 
над другите места на установяване, 
по-специално в случай на 
корпоративна група, при прилагането 
на правилата за защита на личните 
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данни или на съответните правила за 
защита на данните. Основното място 
на установяване на обработващия лични 
данни следва да бъде мястото, където се 
намира главното му управление в 
Съюза.

Or. fr

Обосновка

Както националните надзорни органи, така и ЕНОЗД искат по-голяма точност на 
определението за основно място на установяване, особено в случая на корпоративни 
групи, осъществяващи дейност в няколко държави членки. Това понятие е от 
съществено значение за определянето на компетентния орган.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(38) Законните интереси на дадено лице
могат да предоставят правно основание 
за обработването, при условие че 
интересите или основните права и 
свободи на съответния субект на данни 
нямат преимущество. За това е 
необходима внимателна оценка, особено 
когато субектът на данните е дете, като 
се има предвид, че на децата се полага 
специална защита. Субектът на данни 
следва да има право на възражение 
срещу обработването на основание 
своето конкретно положение и 
безплатно. За да се гарантира 
прозрачността, администраторът или 
третите страни, на които се 
разкриват данните, следва да бъдат 
задължени изрично да информират
субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъдат задължени да
документират тези законни интереси.
Като се има предвид, че е задължение на 
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данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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,
относно критериите, позволяващи да 
се определи за какъв срок се 
съхраняват данните за всяка цел, 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. fr

Обосновка

Не винаги е възможно да се определи точната продължителност на съхранение на 
личните данни, особено ако се съхраняват за различни цели.
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Изменение 8

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 
основа на съгласието си или при 
изпълнението на договор.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Субектите на данни имат право на достъп, установено в член 15 от предложението 
за регламент. Правото на достъп дава право на всички субекти на данни да получат 
информация за личните данни, които се обработват. Член 18, който позволява на 
субектите на данни да получат копие от своите данни, не предоставя никаква 
добавена стойност за защита на личните данни на гражданите и създава объркване 
по отношение точния обхват на правото на достъп, което е основно право.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 62

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
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traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Изменение 12

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 

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



PA\911497BG.doc 15/57 PE494.710v01-00

BG

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.

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. fr

Обосновка

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

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

(82) Комисията може по същия начин да 
приеме, че дадена трета държава или 

(82) Комисията може по същия начин да 
приеме, че дадена трета държава или 
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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.

територия или обработващ данни сектор 
в трета държава, или дадена 
международна организация не 
предоставя адекватно ниво на защита на 
данните. В резултат на това предаването 
на лични данни на тази трета държава 
следва да бъде разрешено при 
наличието на подходящи предпазни 
мерки или ако предаването на лични 
данни попада в обхвата на 
дерогациите, предвидени в настоящия 
регламент. 

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 85a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

Работната група по член 29 разработи система за взаимно признаване на 
задължителни фирмени правила (WP 107 от 14 април 2005 г.). Тази система за 
взаимно признаване следва да се включи в настоящия регламент. Критерият за 
определяне на компетентния орган трябва да бъде основното място на установяване, 
както е посочено в член 51, параграф 2 от регламента.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 115

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Тази възможност не предоставя добавена стойност за гражданите и излага на риск 
успешното развитие на сътрудничеството между надзорните органи в рамките на 
механизма за съгласуваност.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 118

Текст, предложен от Комисията Изменение

(118) Всички вреди, които дадено лице 
може да претърпи в резултат на 
неправомерно обработване на данни, 
следва да бъдат обезщетени от 
администратора или обработващия 
лични данни, който може да бъде 
освободен от отговорност, ако докаже, 

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

че не е отговорен за вредите, и по-
специално когато установи вина от 
страна на субекта на данни или в случай 
на непреодолима сила. В случай на 
солидарна отговорност, 
обработващият лични данни, който е 
обезщетил вредата, причинена на 
субекта на данни, може да предяви 
претенции срещу администратора, за 
да изиска възстановяване, ако е 
действал в съответствие с правния 
акт, който го обвързва с 
администратора.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 17

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;

(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;
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за определяне на критериите и 
условията по отношение на съгласието 
на дете; относно обработването на 
специални категории лични данни; за 
установяване на критериите и 
условията за отявлено прекомерни 
искания и такси за упражняване на 
правата на субекта на данни; относно 
критериите и изискванията за 
информацията, предоставена на субекта 
на данни, и по отношение на правото на 
достъп; относно правото „да бъдеш 
забравен“ и правото на заличаване;
относно мерките, основани на 
профилиране; относно критериите и 
изискванията по отношение на 
отговорността на администратора и по 
отношение на защитата още при 
проектирането и по подразбиране;
относно обработващия данни; относно 
критериите и изискванията за 
документацията и сигурността на 
обработването; относно критериите и 
изискванията за установяването на 
нарушение на сигурността на лични 
данни и за уведомяването на надзорния
орган за него, както и относно 
обстоятелствата, в които дадено 
нарушение на сигурността на лични 
данни има вероятност да засегне 
неблагоприятно субекта на данните;
относно критериите и условията за 
операциите по обработване, за които се 
изисква оценка на въздействието върху 
защитата на данните; относно 
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;

за определяне на критериите и 
условията по отношение на съгласието 
на дете; относно обработването на 
специални категории лични данни;
относно критериите и изискванията за 
информацията, предоставена на субекта 
на данни, и по отношение на правото на 
достъп; относно правото „да бъдеш 
забравен“ и правото на заличаване;
относно мерките, основани на 
профилиране; относно критериите и 
изискванията по отношение на 
отговорността на администратора;
относно обработващия данни; относно 
критериите и изискванията за 
документацията; 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 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 
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относно административните 
санкции; относно обработването на 
данни за здравни цели; относно 
обработването на данни в контекста на 
трудовите правоотношения и 
обработването на данни за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели. От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище.
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище.
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. fr

Изменение 18

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

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

за нарушение на сигурността на личните 
данни; стандарти и процедури за оценка 
на въздействието върху защитата на 
личните данни; образци и процедури за 
предварително разрешение и 
предварителна консултация; технически 
стандарти и механизми за 
сертифициране; адекватното ниво на 
защита на данните, осигурявано от 
дадена трета държава или територия, 
или обработващ данни сектор в тази 
трета държава, или международна 
организация; разкриване, което не е 
разрешено от правото на Съюза;
взаимопомощ; съвместни операции;
решения по силата на механизма за 
съгласуваност. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. В 
този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. fr
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 131

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 139

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 – точка 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „достатъчно анонимизирани 
данни“ означава данни, чиято 
информация относно лични или 
материални характеристики не 
може повече да бъде свързана с 
идентифицирано лице или с лице, 
което може да бъде идентифицирано, 
освен единствено с цената на 
прекомерни срокове и финансови и 
човешки ресурси;

Or. fr

Обосновка

В съображение 23 от предложението за регламент се посочва, че принципите за 
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защита на данните не се прилагат по отношение на данните, които са достатъчно 
анонимизирани. Докладчикът предлага да се въведе определение за този термин за 
подобряване на правната сигурност. Това е определението от член 3, точка 6 от 
германския федерален закон за защита на личните данни от 23 май 2001 г.

Изменение 23

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 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 
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;

Or. fr

Обосновка

Както националните надзорни органи, така и ЕНОЗД призовават за по-голяма 
точност на определението за основно място на установяване, особено в случая на 
корпоративни групи, осъществяващи дейност в няколко държави членки. Това 
понятие е от съществено значение за определянето на компетентния орган. 
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Изменение 24

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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обработването на лични данни на 
дете.

Or. fr

Обосновка

Предложението за регламент предвижда значителен брой делегирани актове, което 
не е оправдано. По-конкретно, съществува съдебна практика в тази област и 
въпросът за съгласието за обработването на лични данни на деца се урежда от 
член 8.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Законодателството на 
държавата членка, в която пребивава 
дадено лице, което не притежава 
правоспособност да действа, се 
прилага за определяне на условията, 
при които съгласието е дадено или 
упълномощено от въпросното лице. 

Or. fr

Изменение 27

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 

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на стоки или услуги, 
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
законния представител на детето.
Администраторът полага разумни 
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разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

усилия, за да получи удостоверимо 
съгласие, като взема предвид наличната 
технология.

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира високо ниво на защита на личните данни на децата, приложното 
поле от член 8 следва да се разшири и да не се ограничава единствено до услуги на 
информационното общество.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Информацията или съобщенията, свързани с обработването на личните данни, следва 
да бъдат ясни и лесни за разбиране. Упоменаването „адаптирани към субекта на 
данните“ може да създаде правна несигурност. Целесъобразно е да се наложи 
конкретно задължение само по отношение на децата, които представляват една 
специфична категория.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Обосновка

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

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) критериите, позволяващи да се 
определи срока, за който ще се 
съхраняват личните данни за всяка цел;

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Информацията за решението или за липсата на решение на Комисията осигурява на 
субекта на данни достатъчно ниво на информация и изяснява задължението на 
администратора.
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Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Субектът на данните има право да 
получи от администратора съобщение за 
личните данни, които са в процес на 
обработване. Когато субектът на 
данните подава искането в електронна 
форма, информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данните 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 
данните подава искането в електронна 
форма, информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данните не е поискал друго.
Администраторът взема всички 
разумни мерки за проверка на 
самоличността на субекта на данни, 
който иска достъп до данните. 

Or. fr
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Обосновка

Особено когато искането е подадено в електронна форма, правото на достъп не 
трябва да води до злоупотреби. Следователно администраторът трябва да провери 
самоличността на субекта на данни, който иска достъп до данните, и трябва да бъде 
в състояние да докаже, че е действал с дължимата грижа.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Администраторът, посочен в 
параграф 1, информира субекта на 
данни за предприетите действия по 
неговото искане от третите страни, 
посочени в параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Следва да се укрепят правата, предоставени на заинтересованата страна. Член 17, 
параграф 2 налага задължение за полагане на максимални усилия от администратора. 
Това задължение следва най-малко да бъде придружено от задължение за 
предоставяне на информация за предприетите действия от третите страни, които 
обработват въпросните лични данни.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право на преносимост на данните заличава се

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 
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широко използван и позволява по-
нататъшното му ползване от 
субекта на данните.
2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на 
съгласие или договор, субектът на 
данните има право да предава тези 
лични данни, както и друга 
информация, предоставена от него и 
запазена чрез система за 
автоматизирано обработване, на 
друга система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, 
от когото са изтеглени личните 
данни.
3. Комисията може да определи 
електронния формат, посочен в 
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.

Or. fr

Обосновка

Субектите на данни имат право на достъп, установено в член 15 от предложението 
за регламент. Правото на достъп дава право на всички субекти на данни да получат 
информация за личните данни, които се обработват. Член 18, който позволява на 
субектите на данни да получат копие от своите данни, не носи никаква добавена 
стойност за защита на личните данни на гражданите и създава объркване по 
отношение точния обхват на правото на достъп, което е основно право.
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорност на администратора Общ принцип на отговорност на 
администратора

Or. fr

Обосновка

Принципът на отговорност, който е имплицитно въведен в глава 4 от предложението 
за регламент следва да бъде изрично упоменат, за да се гарантира по-високо ниво на 
защита.
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Изменение 39

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 събират лични данни 
единствено за конкретни, изрично 
указани и законни цели и 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.

Or. fr

Обосновка

Защитата на личните данни по подразбиране е нов принцип, въведен от 
предложението за регламент. Неговият обхват не е ясен. Поради това следва той да 
бъде сближен в по-голяма степен с общите принципи за обработване на данни, 
изложени в член 5 от предложението за регламент, за да не се създава правна 
несигурност и да се гарантира по-високо ниво на защита.

Изменение 40

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, 

заличава се
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посочени в параграфи 1 и 2, по-
специално за изискванията към 
защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 41

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. fr

Обосновка

Това предложение за регламент се прилага за всички сектори както онлайн, така и 
офлайн. Комисията не следва да установява технически стандарти, които биха могли 
да засегнат по неблагоприятен начин технологичните иновации. Надзорните органи 
на държавите членки и Европейският комитет по защита на данните са в по-добра 
позиция, за да се справят с евентуалните трудности.
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Изменение 42

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 всички
системи и процедури по обработване, 
за които е отговорен.

Or. fr

Обосновка

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-малко
следната информация:

2. Документацията съдържа следната 
информация:

Or. fr

Обосновка

За да се гарантира правната сигурност, списъкът с информацията, която е част от 
документацията, трябва да бъде изчерпателен.



PE494.710v01-00 38/57 PA\911497BG.doc

BG

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Целта на регламента е двойна. Да се осигури високо ниво на защита на личните данни 
и да се намали административната тежест, генерирана от правилата за защита на 
данните. Задължението, наложено на администратора или обработващия лични 
данни съгласно член 28, параграф 2, буква з), е достатъчно за постигане на тази 
двойна цел.

Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Целта на регламента е двойна. Да се осигури високо ниво на защита на личните данни 
и да се намали административната тежест, генерирана от правилата за защита на 
данните. Задължението, наложено на администратора или обработващия лични 
данни съгласно член 28, параграф 2, буква з), е достатъчно за постигане на тази 
двойна цел.
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Изменение 46

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;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Целта на регламента е двойна. Да се осигури високо ниво на защита на личните данни 
и да се намали административната тежест, генерирана от правилата за защита на 
данните. Задължението, наложено на администратора или обработващия лични 
данни съгласно член 28, параграф 2, буква з), е достатъчно за постигане на тази 
двойна цел.

Изменение 47

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
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Or. fr

Обосновка

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

Изменение 48

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 
има значителни неблагоприятни 
последици за субекта на данни,
администраторът, без излишно забавяне 
след установяването на такова 
нарушение, уведомява надзорния орган 
за нарушението на сигурността на 
личните данни.

Or. fr

Обосновка

В случай на нарушение на сигурността, администраторът трябва първоначално да се 
съсредоточи върху предприемането на всички целесъобразни мерки срещу 
продължаването на нарушението на сигурността. Задължението за уведомление на 
компетентния надзорен орган в срок от 24 часа, придружено от санкции в случай на 
неспазване, може да произведе обратен ефект. Освен това, както се посочва от 
Работната група по член 29 в нейното становище от 23 март 2012 г., уведомлението 
не трябва да обхваща маловажни нарушения, за да се избегне претоварването на 
надзорните органи.
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Изменение 49

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Налагането на общо задължение за консултации на администраторите със 
субектите на данни, независимо от засегнатия сектор, преди всяка обработка на 
данни изглежда непропорционално.
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварително разрешение и
предварителна консултация

Предварителна консултация

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Вж. член 34.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 40а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40а
Предварително разрешение

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

Обосновка

Вж. член 34.
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 56

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

Работната група по член 29 разработи система за взаимно признаване на 
задължителни фирмени правила (WP 107 от 14 април 2005 г. и по отношение на 
обработващите данните – WP 195 от 6 юни 2012 г.). Тази система за взаимно 
признаване следва да се включи в настоящия регламент. Критерият за определяне на 
компетентния орган трябва да бъде основното място на установяване, както е 
посочено в член 51, параграф 2 от регламента.

Изменение 57

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случай на подадена жалба от 
субект на данни или от орган, 
организация или сдружение, посочено 
в член 73, параграф 2, 
компетентният надзорен орган е 
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надзорният орган на държавата 
членка, в която е подадена жалбата. 
Този надзорен орган е компетентен да 
предприеме действия по въпросната 
жалба. Той е също така компетентен 
да контролира дейностите по 
обработване на администратора или 
на обработващия лични данни, без да 
се засягат разпоредбите на 
параграф 2. 

Or. fr

Обосновка

Член 51 е основна разпоредба в регламента, с която се въвежда принципът на 
водещия орган. Важно е обаче да се изясни за гражданите компетентността на 
надзорния орган, до който те подават жалба.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. В контекста на дейностите на място 
на установяване на администратор или 
обработващ лични данни в повече от 
една държава членка, надзорният орган 
на държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
администратора или обработващия 
лични данни, е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки. Този надзорен орган е длъжен 
да си сътрудничи с другите надзорни 
органи и с Комисията в съответствие 
с разпоредбите на глава VII от 
настоящия регламент.

Or. fr
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Обосновка

Следва да се уточни, че когато администраторът или обработващият лични данни е 
установен в повече от една държава членка, водещият орган няма изключителна 
компетентност и трябва да си сътрудничи с другите участващи надзорни органи и с 
Европейската комисия.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Този допълнителен срок изглежда необоснован.

Изменение 60

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 

заличава се
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сила за срок, който не надвишава 12 
месеца.

Or. fr

Обосновка

Това право на Комисията накърнява независимостта на надзорните органи. 

Изменение 61

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. fr

Обосновка

Тази възможност не носи добавена стойност за гражданите и излага на риск 
успешното сътрудничество между надзорните органи в рамките на механизма за 
съгласуваност.

Изменение 62

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, 

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя,
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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.

като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност,
специалните категории лични данни,
степента на отговорност на физическото 
или юридическо лице, както и 
наличието на предишни нарушения от 
това лице, техническите и 
организационни мерки и процедури, 
които се прилагат съгласно член 23, 
както и степента на сътрудничество с 
надзорния орган с цел отстраняване на 
нарушението.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Обосновка

Следва да се запази максималният размер на глобата, която може да бъде наложена 
от надзорен орган и която може да достигне до 1 милион евро, а за предприятията до 
2 % от годишния им световен оборот. Въпреки това следва да се запази 
независимостта на надзорните органи, установена в член 8, параграф 3 от Хартата 
на основните права на ЕС. Освен това механизмът за съгласуваност, и по-специално 
член 58, параграфи 3 и 4, може да допринесе за прилагане на хармонизирана политика 
в рамките на ЕС по отношение на административните санкции. 

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) не предоставя механизмите за 
искания на субектите на данни, не 
отговаря своевременно или не 
отговаря в необходимия формат на 
субектите на данни съгласно член 12, 
параграфи 1 и 2; 
б) налага такса за информацията или 
за отговори на исканията на 
субектите на данни в нарушение на 
член 12, параграф 4;

Or. fr

Обосновка

Вж. член 79, параграф 3.
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Изменение 65

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) не предоставя информацията или 
предоставя непълна информация, или 
не предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на 
субекта на данни съгласно член 11, 
член 12, параграф 3 и член 14;
б) не осигурява достъп на субекта на 
данни или не коригира личните данни 
съгласно членове 15 и 16, или не 
съобщава съответната информация 
на даден получател съгласно член 13;
в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;
г) не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или 
пречи на субекта на данни да предаде 
личните данни на друго приложение в 
нарушение на член 18;
д) не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;
е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
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документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;
ж) когато не става въпрос за 
специални категории данни, не спазва 
правилата съгласно членове 80, 82 и 83 
по отношение на свободата на 
изразяване или правилата за 
обработване на данни в контекста на 
трудовите правоотношения, или 
условията за обработване на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

Or. fr

Обосновка

Вж. член 79, параграф 3.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) обработва лични данни без никакво 
или без достатъчно правно основание 
за обработването или не спазва 
условията за съгласие съгласно 
членове 6, 7 и 8;
б) обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;
в) не се съобразява с възражение или 
не спазва изискването съгласно 
член 19; 
г) не спазва условията по отношение 
на мерките, основани на профилиране, 
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съгласно член 20;
д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;
е) не определя свой представител 
съгласно член 25; 
ж) обработва или разпорежда 
обработването на лични данни в 
нарушение на задълженията по 
отношение на обработването от 
името на администратор съгласно 
членове 26 и 27;
з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на 
личните данни, или не уведомява 
своевременно или изчерпателно за 
нарушението надзорния орган или 
субекта на данни съгласно членове 31 
и 32;
з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на 
личните данни, или не уведомява 
своевременно или изчерпателно за 
нарушението надзорния орган или 
субекта на данни съгласно членове 31 
и 32;
и) не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;
й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;
к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;
л) извършва или разпорежда предаване 
на данни до трета държава или 
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международна организация, което не 
е разрешено с решение относно 
адекватността или чрез подходящи 
гаранции, или чрез дерогация съгласно 
членове 40―44;
м) не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 
преустановяване на потоците от 
данни от надзорния орган съгласно 
член 53, параграф 1;
н) не изпълнява задълженията да 
подпомага, да отговаря или да 
предоставя значима информация на 
надзорния орган, или да му осигурява 
достъп до помещенията съгласно 
член 28, параграф 3, член 29, член 34, 
параграф 6 и член 53, параграф 2;
о) не спазва правилата за опазване на
професионалната тайна съгласно 
член 84.

Or. fr

Обосновка

Вж. член 79, параграф 3.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени 
в параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Вж. член 79, параграф 3.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, 
параграф 5, член 14, параграф 7, член 
15, параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, параграф 

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

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

Or. fr

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, член 
14, параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, параграф 
6, член 22, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 26, параграф 5, член 
28, параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, параграф 
5, член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, член 
37, параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, параграф 
7, член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и член 

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

не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. fr

Изменение 71

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr


