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Изменение 351
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение 
на такива данни (общ регламент
относно защитата на данните)

относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение 
на такива данни (обща директива
относно защитата на данните)

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Изменение 352
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обработването на лични данни е 
предназначено да служи на хората; 
принципите и правилата относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на личните им 
данни следва, независимо от 
гражданството или местопребиваването 
на физическите лица, да съблюдават 
техните основни права и свободи и по-
конкретно правото на защита на 
личните им данни. Това следва да 
допринася за създаването на 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие и на икономически съюз, за 
постигането на икономически и 
социален прогрес, за укрепването и 
сближаването на икономиките в 

(2) Обработването на лични данни е 
предназначено да служи на 
човечеството; принципите и правилата 
относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на личните 
им данни следва, независимо от 
гражданството или местопребиваването 
на физическите лица, да съблюдават 
техните основни права и свободи и по-
конкретно правото на защита на 
личните им данни. Това следва да 
допринася за създаването на 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие и на икономически съюз, за 
постигането на икономически и 
социален прогрес, за укрепването и 
сближаването на икономиките в 
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рамките на вътрешния пазар, както и за 
благосъстоянието на хората.

рамките на вътрешния пазар, както и за 
благосъстоянието на хората.

Or. fr

Изменение 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Целта на Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни е да се хармонизира 
защитата на основните права и свободи 
на физическите лица по отношение на 
дейностите по обработване на данни и 
да се гарантира свободното движение
на лични данни между държавите 
членки.

(3) Целта на Директива 95/46/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни е да се хармонизира 
защитата на основните права и свободи 
на физическите лица по отношение на 
дейностите по обработване на данни и 
да се гарантира трансграничният 
обмен на лични данни между държавите 
членки.

Or. en

Изменение 354
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

нарасна. Националните органи в 
държавите членки са задължени от 
правото на Съюза да си сътрудничат и 
обменят лични данни, така че да са в 
състояние да изпълняват своите 
задължения или да изпълняват задачи от 
името на орган на друга държава 
членка. По силата на Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи (ЕКПЧ) 
държавите членки имат позитивно 
задължение да гарантират, че тези 
потоци от данни се регулират по 
подходящ начин, и да осигурят 
съответствието едновременно на 
публичния и частния сектор с 
Конвенция № 108 на Съвета на Европа 
за защита на лицата при 
автоматизираната обработка на 
лични данни, която се прилага както 
за публични, така и за частни 
дейности.

Or. fr

Обосновка

Настоящата промяна включва позоваване на Конвенция № 108 на Съвета на Европа. 
Всъщност става дума за допълнение към изменение 1, предложено от г-н Albrecht.

Изменение 355
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Бързото технологично развитие и 
глобализацията изправиха защитата на 
личните данни пред нови 
предизвикателства. Забележително 
нарасна мащабът на обмена и 
събирането на данни. Технологиите 
позволяват на частните дружества и 
публичните органи да използват лични 

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

данни в безпрецедентни мащаби, за да 
упражняват дейността си. Хората все 
по-често предоставят лична информация 
в публичното и световното 
пространство. Технологиите 
преобразиха както икономическия, така 
и социалния живот, като това налага по-
добри правни гаранции, които да 
улеснят свободното движение на данни 
на територията на Съюза, притока 
на данни към Съюза и предаването на 
данни до трети държави и 
международни организации, като се 
гарантира високо ниво на защита на 
личните данни.

Or. en

Изменение 356
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези промени изискват изграждането 
на стабилна и по-съгласувана рамка за 
защита на данните в Съюза, подкрепена 
от силно правоприлагане, като се има 
предвид значението на създаването на 
доверие, което ще позволи на цифровата 
икономика да се развива на вътрешния 
пазар. Физическите лица следва да имат 
контрол върху собствените си лични 
данни, а правната и практическата 
сигурност за физическите лица, 
икономическите оператори и 
публичните органи следва да бъдат 
засилени.

(6) Тези промени изискват изграждането 
на стабилна и по-съгласувана рамка за 
защита на данните в Съюза, подкрепена 
от силно правоприлагане, като се има 
предвид значението на създаването на 
доверие, което ще позволи на цифровата 
икономика да се развива на вътрешния 
пазар. Физическите лица следва да имат 
контрол върху собствените си лични 
данни, а правната и практическата 
сигурност за физическите лица, 
икономическите оператори и 
публичните органи следва да бъдат 
засилени. Същевременно правилата за 
защита на данните не следва да 
възпрепятстват конкуренцията, 
иновациите и новите технологии.

Or. en
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Изменение 357
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се гарантира съгласувано ниво 
на защита на физическите лица в целия 
Съюз и да се попречи на различията да 
възпрепятстват свободното движение на 
данни в рамките на вътрешния пазар, е 
необходим регламент, който да 
осигурява правна сигурност и 
прозрачност на икономическите 
оператори, включително на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, и да предостави 
на физическите лица във всички 
държави членки еднакви по степен 
законово противопоставими права за 
субектите на данни и задължения и 
отговорности за администраторите и 
обработващите лични данни, както и да 
гарантира съгласувано наблюдение на 
обработването на лични данни, 
еквивалентни санкции във всички 
държави членки и ефективно 
сътрудничество от страна на надзорните 
органи на различните държави членки. 
С цел да се отчете особеното положение 
на микропредприятията, малките и 
средните предприятия в регламента са 
включени редица дерогации. Освен това 
институциите и органите на Съюза, 
държавите членки и техните надзорни 
органи се приканват да вземат предвид 
специфичните нужди на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия при прилагането 
на настоящия регламент. Разбирането на 
понятието за микропредприятия, малки 
и средни предприятия следва да се 
основава на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 

(11) За да се гарантира съгласувано ниво 
на защита на физическите лица в целия 
Съюз и да се попречи на различията да 
възпрепятстват свободното движение на 
данни в рамките на вътрешния пазар, е 
необходим регламент, който да 
осигурява правна сигурност и 
прозрачност на икономическите 
оператори, включително на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, и да предостави 
на физическите лица във всички 
държави членки еднакви по степен 
законово противопоставими права за 
субектите на данни и задължения и 
отговорности за администраторите и 
обработващите лични данни, както и да 
гарантира съгласувано наблюдение на 
обработването на лични данни, 
еквивалентни санкции във всички 
държави членки и ефективно 
сътрудничество от страна на надзорните 
органи на различните държави членки. 
Когато е очевидно необходимо и без да 
се излагат на риск принципите на 
защита на личните данни, с цел да се 
отчете особеното положение на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, в регламента са 
включени редица дерогации. Освен това 
институциите и органите на Съюза, 
държавите членки и техните надзорни 
органи се приканват да вземат предвид 
специфичните нужди на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия при прилагането 
на настоящия регламент. Разбирането на 
понятието за микропредприятия, малки 
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определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

и средни предприятия следва да се 
основава на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

Or. en

Изменение 358
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се гарантира съгласувано ниво 
на защита на физическите лица в целия 
Съюз и да се попречи на различията да 
възпрепятстват свободното движение на 
данни в рамките на вътрешния пазар, е 
необходим регламент, който да 
осигурява правна сигурност и 
прозрачност на икономическите 
оператори, включително на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, и да предостави 
на физическите лица във всички 
държави членки еднакви по степен 
законово противопоставими права за 
субектите на данни и задължения и 
отговорности за администраторите и 
обработващите лични данни, както и да 
гарантира съгласувано наблюдение на 
обработването на лични данни, 
еквивалентни санкции във всички 
държави членки и ефективно 
сътрудничество от страна на надзорните 
органи на различните държави членки. 
С цел да се отчете особеното 
положение на микропредприятията, 
малките и средните предприятия в 
регламента са включени редица 
дерогации. Освен това институциите и 
органите на Съюза, държавите членки и 
техните надзорни органи се приканват 

(11) За да се гарантира съгласувано ниво 
на защита на физическите лица в целия 
Съюз и да се попречи на различията да 
възпрепятстват свободното движение на 
данни в рамките на вътрешния пазар, е 
необходим регламент, който да 
осигурява правна сигурност и 
прозрачност на икономическите 
оператори, включително на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, и да предостави 
на физическите лица във всички 
държави членки еднакви по степен 
законово противопоставими права за 
субектите на данни и задължения и 
отговорности за администраторите и 
обработващите лични данни, както и да 
гарантира съгласувано наблюдение на 
обработването на лични данни, 
еквивалентни санкции във всички 
държави членки и ефективно 
сътрудничество от страна на надзорните 
органи на различните държави членки.
Равнището на защита на личните 
данни и мерките, които трябва да 
бъдат взети от администратора или 
обработващия личните данни, не 
следва да зависят от размера на 
предприятието, обработващо 
личните данни, а от риска, което 
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да вземат предвид специфичните нужди 
на микропредприятията, малките и 
средните предприятия при прилагането 
на настоящия регламент. Разбирането на 
понятието за микропредприятия, малки 
и средни предприятия следва да се 
основава на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

това обработване създава. Въпреки
това институциите и органите на 
Съюза, държавите членки и техните 
надзорни органи се приканват да вземат 
предвид специфичните нужди на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия при прилагането 
на настоящия регламент. Разбирането на 
понятието за микропредприятия, малки 
и средни предприятия следва да се 
основава на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

Or. en

Обосновка

Изменението няма нужда от обосновка. То е в съответствие с подхода, основан на 
риска. Специалните нужди на малките и средните предприятия следва да бъдат 
взети под внимание тогава, когато се прилага регламентът, а не в самия регламент.

Изменение 359
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Защитата, осигурена с настоящия 
регламент, засяга физическите лица, 
независимо от тяхната националност 
или местоживеене, във връзка с 
обработването на лични данни. Що се 
отнася до обработването на данни, 
които засягат юридически лица, и по-
специално предприятия, установени 
като юридически лица, включително 
наименованието и правната форма на 
юридическото лице и координатите за 
връзка на юридическото лице, никое 
лице не следва да търси защита по 
силата на настоящия регламент. Това 
следва да се прилага и когато 

(12) Защитата, осигурена с настоящия 
регламент, засяга физическите лица, 
независимо от тяхната националност 
или местоживеене, във връзка с 
обработването на лични данни. Що се 
отнася до обработването на данни, 
които засягат юридически лица и в 
предприятия, включително 
наименованието и правната форма на 
юридическото лице и координатите за 
връзка на юридическото лице, никое 
лице не следва да търси защита по 
силата на настоящия регламент. Това 
следва да се прилага и когато 
наименованието на юридическото лице 
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наименованието на юридическото лице 
съдържа имената на едно или повече 
физически лица.

съдържа имената на едно или повече 
физически лица.

Or. en

Изменение 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Защитата, осигурена с настоящия 
регламент, засяга физическите лица, 
независимо от тяхната националност 
или местоживеене, във връзка с 
обработването на лични данни. Що се 
отнася до обработването на данни, 
които засягат юридически лица, и по-
специално предприятия, установени 
като юридически лица, включително 
наименованието и правната форма на 
юридическото лице и координатите за 
връзка на юридическото лице, никое 
лице не следва да търси защита по 
силата на настоящия регламент. Това 
следва да се прилага и когато 
наименованието на юридическото лице 
съдържа имената на едно или повече 
физически лица.

(12) Защитата, осигурена с настоящия 
регламент, засяга физическите лица, 
независимо от тяхната националност 
или местоживеене, във връзка с 
обработването на лични данни, с 
изключение на тези, които 
осъществяват икономическа дейност, 
която ги идентифицира на пазара. 
Що се отнася до обработването на 
данни, които засягат юридически лица, 
и по-специално предприятия, 
установени като юридически лица, 
включително наименованието и 
правната форма на юридическото лице и 
координатите за връзка на 
юридическото лице, никое лице не 
следва да търси защита по силата на 
настоящия регламент. Това следва да се 
прилага и когато наименованието на 
юридическото лице съдържа имената на 
едно или повече физически лица.

Or. en

Изменение 361
Salvatore Iacolino

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Защитата, осигурена с настоящия 
регламент, засяга физическите лица, 
независимо от тяхната националност 
или местоживеене, във връзка с 
обработването на лични данни. Що се 
отнася до обработването на данни, 
които засягат юридически лица, и по-
специално предприятия, установени 
като юридически лица, включително 
наименованието и правната форма на 
юридическото лице и координатите за 
връзка на юридическото лице, никое 
лице не следва да търси защита по 
силата на настоящия регламент. Това 
следва да се прилага и когато 
наименованието на юридическото лице
съдържа имената на едно или повече 
физически лица.

(12) Защитата, осигурена с настоящия 
регламент, засяга физическите лица, 
независимо от тяхната националност 
или местоживеене, във връзка с 
обработването на лични данни. Що се 
отнася до обработването на данни, 
които засягат юридически лица и 
предприятия по смисъла на член 4, 
точка 15 от настоящия регламент, 
включително наименованието и 
правната форма на юридическото лице и 
координатите за връзка на 
юридическото лице, никое лице не 
следва да търси защита по силата на 
настоящия регламент. Това следва да се 
прилага и когато наименованието на 
предприятието съдържа имената на 
едно или повече физически лица.

Or. it

Обосновка

За да се избегнат различни тълкувания, съображение 12 следва да се постави отново 
във връзка с член 4, точка 15 от настоящия регламент, където се споменават лицата, 
осъществяващи икономическа дейност, тъй като това именно следва да бъде 
елементът, имащ отношение към целите на изключване, а не правната форма.

Изменение 362
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящият регламент не урежда 
въпроси по отношение на защитата на 
основните права и свободи или 
свободното движение на данни, 
свързани с дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
нито урежда обработването на 

(14) Настоящият регламент не урежда 
въпроси по отношение на защитата на 
основните права и свободи или 
свободното движение на данни, 
свързани с дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
нито обработването на лични данни от 
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лични данни от институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза, уредено с Регламент (ЕО) 
№ 45/2001, нито обработването на 
лични данни от държавите членки, 
когато извършват дейности във връзка с 
общата външна политика и политиката 
на сигурност на Съюза.

държавите членки, когато извършват 
дейности във връзка с общата външна 
политика и политиката на сигурност на 
Съюза.

Or. en

Изменение 363
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящият регламент не урежда 
въпроси по отношение на защитата на 
основните права и свободи или 
свободното движение на данни, 
свързани с дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
нито урежда обработването на лични
данни от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза, 
уредено с Регламент (ЕО) № 45/2001, 
нито обработването на лични данни от 
държавите членки, когато извършват 
дейности във връзка с общата външна 
политика и политиката на сигурност на 
Съюза.

(14) Настоящият регламент не урежда 
въпроси по отношение на защитата на 
основните права и свободи или 
свободното движение на данни, 
свързани с дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
нито урежда обработването на лични 
данни от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза, 
уредено с Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни, нито обработването на лични 
данни от държавите членки, когато 
извършват дейности във връзка с 
общата външна политика и политиката 
на сигурност на Съюза. За да се осигури 
съгласувана рамка за защита на 
данните в целия Съюз, Регламент 
(ЕО) № 45/2001 следва да бъде 
приведен в съответствие с 
настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящият регламент не урежда 
въпроси по отношение на защитата на 
основните права и свободи или 
свободното движение на данни, 
свързани с дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
нито урежда обработването на лични 
данни от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза, 
уредено с Регламент (ЕО) № 45/2001, 
нито обработването на лични данни от 
държавите членки, когато извършват 
дейности във връзка с общата външна 
политика и политиката на сигурност на 
Съюза.

(14) Настоящият регламент не урежда 
въпроси по отношение на защитата на 
основните права и свободи или 
свободното движение на данни, 
свързани с дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
нито урежда обработването на лични 
данни от държавите членки, когато 
извършват дейности във връзка с 
общата външна политика и политиката 
на сигурност на Съюза.

Or. en

Изменение 365
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Без да се засягат ограниченията 
на материалното приложно поле на 
настоящия регламент, същият следва 
да се прилага към обработването на 
лични данни от органи на трети 
държави за целите на събирането на 
разузнавателни данни и 
наблюдението на територията на 
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ЕИП посредством 
извънтериториална юрисдикция.

Or. en

Изменение 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Регламентът следва да не се 
прилага също така спрямо 
обработването на лични данни от 
физическо лице, когато тези данни са с 
изцяло личен или домашен характер, 
като например воденето на 
кореспонденция и поддържането на 
адресни указатели или извършването 
на частна търговия, и когато това 
обработване се извършва без никаква 
връзка с професионална или търговска 
дейност, независимо от броя на 
лицата, на които е осигурен достъп 
до данните.

Or. en

Изменение 367
Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Регламентът следва да не се 
прилага също така спрямо 

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

обработването на лични данни от 
физическо лице, когато тези данни са с 
изцяло личен или домашен характер, 
като например воденето на 
кореспонденция и поддържането на 
адресни указатели, и когато това 
обработване се извършва без никакви 
възмездни цели и следователно без 
никаква връзка с професионална или 
търговска дейност. Това изключение не 
следва да се прилага към такива лични 
или домашни дейности, при които 
физическото лице осигурява на 
неопределен брой лица достъп до 
личните данни на други физически 
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. en

Изменение 368
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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, независимо от 
използвания носител, и поддържането 
на адресни указатели, и когато това 
обработване се извършва без никакви 
възмездни цели и следователно без 
никаква връзка с професионална или 
търговска дейност. За да се определи 
дали обработването попада в това 
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лични данни, които осигуряват 
средствата за обработване на лични 
данни за такива лични или домашни 
дейности.

изключение, следва да се вземат 
предвид естеството на 
обработваните данни, целта на 
обработването и броя на лицата, 
получили достъп до тях, като 
същевременно се вземат под внимание 
развитието на технологиите и 
новите носители. 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. en

Изменение 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Регламентът следва да не се 
прилага също така спрямо 
обработването на лични данни от 
администратори или обработващи 
лични данни — физически лица, когато 
обработването на данни се извършва
изцяло във връзка с лични или семейни 
въпроси, които са им били разкрити 
от самия субект на данните или са 
били получени по законен път. 
Изключението не следва да се прилага, 
когато обработването на лични 
данни се извършва с професионална 
или търговска цел. Освен това при 
определянето дали изключението 
важи за обработката следва да се 
вземе предвид естеството на 
обработваните лични данни и дали 
те са достъпни за неопределен брой
лица. Изключението не следва да се 
прилага за администратори или 
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обработващи лични данни, които 
осигуряват средствата за обработване на 
лични данни за такива лични или 
домашни дейности.

Or. en

Изменение 370
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Регламентът следва да не се 
прилага спрямо обработването на 
лични данни от малки предприятия, 
използващи личните данни 
изключително за целите на 
собствената си стопанска дейност, 
като например за оферти и фактури. 
Ако не съществува опасност за 
обработваните лични данни, с които 
не работи никой друг освен самото 
предприятие, не е необходима 
допълнителна защита, освен 
обезпечаването на сигурността на 
данните при достъп. Това изключение 
не следва да се прилага за членове 15, 
16 и 17.

Or. en

Изменение 371
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 

(16) Защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
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от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции и 
свободното движение на такива данни 
са предмет на специален правен 
инструмент на равнището на Съюза. 
Следователно настоящият регламент не 
следва да се прилага спрямо дейностите 
по обработване на лични данни за 
такива цели. Обработването на данни от 
страна на публичните органи по силата 
на настоящия регламент обаче следва да 
бъде уредено с по-специфичен правен 
инструмент на равнището на Съюза 
(Директива ХХ/YYYY), когато данните 
се използват за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

от компетентните публични органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции и свободното 
движение на такива данни са предмет на 
специален правен инструмент на 
равнището на Съюза. Следователно 
настоящият регламент не следва да се 
прилага спрямо дейностите по 
обработване на лични данни за такива 
цели. Обработването на данни от страна 
на публичните органи по силата на 
настоящия регламент обаче следва да 
бъде уредено с по-специфичен правен 
инструмент на равнището на Съюза 
(Директива ХХ/YYYY), когато данните 
се използват за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

Or. en

Изменение 372
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент следва да се 
прилага, без да се засяга прилагането на 
Директива 2000/31/ЕО, и по-
специално разпоредбите относно 
междинните доставчици на услуги в 
членове 12—15 от посочената 
директива.

(17) Настоящият регламент следва да се 
прилага, без да се засяга прилагането на 
разпоредбите относно междинните 
доставчици на услуги в членове 12—15 
от Директива 2000/31/ЕО.

Or. en
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Изменение 373
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент дава 
възможност при прилагане на неговите 
разпоредби да се взема предвид 
принципът на публичен достъп до 
официални документи.

(18) Настоящият регламент дава 
възможност при прилагане на неговите 
разпоредби да се взема предвид 
принципът на публичен достъп до 
официални документи. Личните данни 
в документи, съхранявани от 
публичен орган или публична 
структура, могат да бъдат разкрити 
от този орган или структура в 
съответствие с правото на Съюза 
или на държавата членка относно 
публичния достъп до документи, за да 
се съгласува защитата на лични 
данни с принципа на публичния 
достъп до официални документи.

Or. en

Изменение 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент дава 
възможност при прилагане на неговите 
разпоредби да се взема предвид 
принципът на публичен достъп до 
официални документи.

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

Or. en

Изменение 375
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Всякакъв вид обработване на лични 
данни в контекста на дейностите на 
място на установяване на 
администратор или на обработващ 
лични данни в Съюза следва да се 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент, независимо от това дали 
самото обработване се извършва в 
рамките на Съюза или не. 
Установяването предполага 
ефективното и действителното 
упражняване на дейност по силата на 
стабилни договорености. Правната 
форма на тези договорености, 
независимо дали става въпрос за клон 
или дъщерно дружество с 
правосубектност, не е определящ 
фактор в това отношение.

(19) Всякакъв вид обработване на лични 
данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза в контекста на 
дейностите на място на установяване на 
администратор или на обработващ 
лични данни в Съюза следва да се 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент, независимо от това дали 
самото обработване се извършва в 
рамките на Съюза или не. 
Установяването предполага 
ефективното и действителното 
упражняване на дейност по силата на 
стабилни договорености. Правната 
форма на тези договорености, 
независимо дали става въпрос за клон 
или дъщерно дружество с 
правосубектност, не е определящ 
фактор в това отношение.

Or. en

Обосновка

Администраторите на данни със седалище в ЕС, обработващи единствено 
неевропейски данни в трети държави, следва да бъдат изключени от обхвата на 
регламента, за да им се даде възможност да се конкурират на пазарите извън ЕС с 
администратори на данни, които не попадат в приложното поле на настоящия 
регламент.
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Изменение 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Всякакъв вид обработване на лични 
данни в контекста на дейностите на 
място на установяване на 
администратор или на обработващ 
лични данни в Съюза следва да се 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент, независимо от това дали 
самото обработване се извършва в 
рамките на Съюза или не. 
Установяването предполага 
ефективното и действителното 
упражняване на дейност по силата на 
стабилни договорености. Правната 
форма на тези договорености, 
независимо дали става въпрос за клон 
или дъщерно дружество с 
правосубектност, не е определящ 
фактор в това отношение.

(19) Всякакъв вид обработване на лични 
данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза в контекста на 
дейностите на място на установяване на 
администратор или на обработващ 
лични данни в Съюза следва да се 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент, независимо от това дали 
самото обработване се извършва в 
рамките на Съюза или не. 
Установяването предполага 
ефективното и действителното 
упражняване на дейност по силата на 
стабилни договорености. Правната 
форма на тези договорености, 
независимо дали става въпрос за клон 
или дъщерно дружество с 
правосубектност, не е определящ 
фактор в това отношение.

Or. en

Изменение 377
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се гарантира, че физическите 
лица не са лишени от защитата, на която 
те имат право по силата на настоящия 
регламент, обработването на лични 
данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза от 

(20) За да се гарантира, че физическите 
лица не са лишени от защитата, на която 
те имат право по силата на настоящия 
регламент, обработването на лични 
данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза от 
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администратор, който не е установен в 
Съюза, следва да подлежи на 
разпоредбите на настоящия регламент в 
случаите, когато дейностите по 
обработване на данни са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни или с 
наблюдение на поведението на такива 
субекти на данни.

администратор, който не е установен в 
Съюза, следва да подлежи на 
разпоредбите на настоящия регламент в 
случаите, когато дейностите по 
обработване на данни са свързани с 
предлагането на стоки или (безплатни)
услуги на такива субекти на данни или с 
наблюдение на поведението на такива 
субекти на данни.

Or. en

Изменение 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се гарантира, че физическите 
лица не са лишени от защитата, на която 
те имат право по силата на настоящия 
регламент, обработването на лични 
данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза от 
администратор, който не е установен в 
Съюза, следва да подлежи на 
разпоредбите на настоящия регламент в 
случаите, когато дейностите по 
обработване на данни са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни или с 
наблюдение на поведението на такива 
субекти на данни.

(20) За да се гарантира, че физическите
лица не са лишени от защитата, на която 
те имат право по силата на настоящия 
регламент, обработването на лични 
данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза от 
администратор, който не е установен в 
Съюза, следва да подлежи на 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 379
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел да се определи дали дадена 
дейност по обработване може да се 
смята за „наблюдение на поведението“ 
на субектите на данни следва да се 
установи дали физическите лица са 
следени в интернет посредством 
техники за обработване на данни, които 
се състоят в създаването на „профил“ на 
дадено физическо лице, по-специално с 
цел да се вземат решения относно него 
или да се анализират или предугаждат 
неговите лични предпочитания, 
поведение и начин на мислене.

(21) С цел да се определи дали дадена 
дейност по обработване може да се 
смята за „наблюдение на поведението“ 
на субектите на данни следва да се 
установи дали физическите лица са 
следени, независимо от произхода на 
данните, посредством техники за 
обработване на данни, които се състоят 
в създаването на „профил“ на дадено 
физическо лице, по-специално с цел да 
се вземат решения относно него или да 
се анализират или предугаждат неговите 
лични предпочитания, поведение и 
начин на мислене.

Or. en

Изменение 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел да се определи дали дадена 
дейност по обработване може да се 
смята за „наблюдение на 
поведението“ на субектите на данни 
следва да се установи дали
физическите лица са следени в интернет 
посредством техники за обработване на 
данни, които се състоят в създаването 
на „профил“ на дадено физическо лице, 
по-специално с цел да се вземат 
решения относно него или да се 
анализират или предугаждат неговите 
лични предпочитания, поведение и 
начин на мислене.

(21) Следва да се установи дали дадена 
дейност по обработване включва 
следене на физическите лица в интернет 
посредством техники за обработване на 
данни, които се състоят в създаването 
на „профил“ на дадено физическо лице, 
по-специално с цел да се вземат 
решения относно него или да се 
анализират или предугаждат неговите 
лични предпочитания, поведение и 
начин на мислене.

Or. en
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Изменение 381
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) С цел да се определи дали дадена 
дейност по обработване може да се 
счита за свързана с „предлагане на 
стоки или услуги“, следва да се 
установи, че предлагането е ясно 
насочено към адресат, а не просто 
достъпно за субекти на данни в 
Съюза. Възможностите за доставка в 
ЕС, използваният език, както и 
използваното име на домейн могат да 
бъдат взети под внимание. 
Понятието следва да се прилага 
независимо от това дали се изисква 
заплащане от страна на субекта на 
данни.

Or. en

Изменение 382
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Законодателството на дадена 
държава членка включва колективни 
споразумения на пазара на труда. 
Колективно споразумение на пазара 
на труда е споразумение между една 
или повече представителни 
организации на работниците и 
служителите и една или повече 
представителни организации на 
работодателите или един или повече 
работодатели. Такова споразумение 
определя колективните и 
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индивидуалните взаимоотношения 
(например условията на труд и 
възнагражденията) между 
работодателите и работниците и 
служителите на всички предприятия 
или на предприятията в определен 
сектор на промишлеността. То също 
така определя правата и 
задълженията на страните по него. 
Колективното споразумение на 
пазара на труда прибавя елементи 
към трудовото законодателство, 
които не са предвидени от трудовия 
закон (Кодекса на труда), или 
приспособява общи клаузи от този 
трудов закон към конкретната 
ситуация на съответния сектор на 
промишлеността. Следователно 
колективното споразумение се 
прилага към всеки работник или 
служител или към всеки работник 
или служител в съответния 
промишлен сектор.

Or. en

Изменение 383
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
логически е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 
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на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран, като 
например данни, които са били 
анонимизирани за целите на 
медицински научни изследвания.

Or. en

Изменение 384
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 
на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
логически е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Следва да се вземе под 
внимание дали са премахнати 
личните идентификатори и дали 
връзката към тези лични 
идентификатори все още съществува, 
в резултат на което данните могат 
да бъдат свързани със субекта на 
данните от всяко лице, имащо 
достъп до кодовете за връзка.
Принципите на защита на данните не 
следва да се прилагат по отношение на 
данни, които са анонимизирани по такъв 
начин, че субектът на данните да не 
може повече да бъде идентифициран.

Or. en
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Обосновка

Поощряване на обработването на псевдонимизирани данни в съответствие с новото 
определение в член 4.

Изменение 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 
на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
логически е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. В случай на 
исторически, статистически и 
научни цели идентификацията не 
следва да се счита за „логически 
вероятна“, при положение че 
използваните данни се съхраняват 
отделно от информацията, 
позволяваща идентифицирането на 
субекта на данни. Принципите на 
защита на данните не следва да се 
прилагат по отношение на данни, които 
са анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

Or. en

Изменение 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex
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Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 
на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано, 
включително след неговата смърт. За 
да се определи дали дадено лице може 
да бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
логически е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 
на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

Or. en

Изменение 387
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на 

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
логически е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането или 
набелязването на даденото физическо 
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защита на данните не следва да се 
прилагат по отношение на данни, 
които са анонимизирани по такъв 
начин, че субектът на данните да не 
може повече да бъде идентифициран.

лице. Настоящият регламент не 
следва да се прилага по отношение на 
анонимни данни, тоест всички данни, 
които не могат да бъдат отнесени 
към физическо лице пряко или 
косвено, самостоятелно или в 
комбинация със свързаните с тях 
данни, или когато създаването на 
такава връзка би отнело 
непропорционално голямо количество 
време, разходи и усилия, имайки 
предвид състоянието на 
технологиите по време на 
обработката и възможностите за 
развитие през периода, за който ще 
бъдат обработвани данните.

Or. en

Обосновка

Замества изменение 14, внесено от докладчика, като доизяснява понятието 
„набелязване“ в съответствие с изменение 84 на член 4, параграф 1.

Изменение 388
Michèle Striffler

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 
на данните не следва да се прилагат по
отношение на данни, които са 

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено физическо лице 
може да бъде идентифицирано, дори 
след неговата смърт, следва да се 
вземат предвид всички средства, които 
вероятно логично биха били използвани 
от администратора или от което и да е 
друго лице за идентифициране на 
посоченото лице. Принципите на защита 
на данните не следва да се прилагат по 
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анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

Or. fr

Изменение 389
Nathalie Griesbeck

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 
на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано физическо лице или 
лице, което може да бъде 
идентифицирано, дори след неговата 
смърт. За да се определи дали дадено 
лице може да бъде идентифицирано, 
следва да се вземат предвид всички 
средства, с които е вероятно да си 
послужи администраторът или което и 
да е друго лице за идентифицирането на 
даденото физическо лице. Принципите 
на защита на данните не следва да се 
прилагат по отношение на данни, които 
са анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

Or. fr

Обосновка

Обработването на лични данни, отнасящи се до починало лице, не се разглежда в 
предложението за регламент. Настоящото изменение позволява установените в 
регламента правила да се разширят и да обхванат личните данни, отнасящи се до 
починали лица.
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Изменение 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 
на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат само по 
отношение на конкретна информация, 
която се отнася до идентифицирано 
лице или лице, което може да бъде 
идентифицирано. За да се определи дали 
дадено лице може да бъде 
идентифицирано, следва да се вземат 
предвид: i) само онези средства, с които 
логически е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
физическо или юридическо лице за 
идентифицирането на даденото 
физическо лице, и ii) логическата 
вероятност дадено лице да бъде 
идентифицирано. Принципите на 
защита на данните не следва да се 
прилагат по отношение на данни, които 
са анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран въз основа на 
тези данни.

Or. en

Изменение 391
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 

(23) Принципите за защита следва да се 
прилагат само по отношение на 
информация, отнасяща се до 
идентифицирано физическо лице или 
физическо лице, което може да бъде 
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определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с 
които е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е 
друго лице за идентифицирането на 
даденото физическо лице. Принципите 
на защита на данните не следва да се 
прилагат по отношение на данни, които 
са анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече
да бъде идентифициран.

идентифицирано. За да се определи дали 
дадено лице може да бъде 
идентифицирано, следва да се вземат 
предвид средствата, с които логически
е вероятно да си послужи 
администраторът. Едно физическо лице 
не следва да се счита за лице, което 
може да бъде идентифицирано, ако 
идентификацията изисква 
непропорционално много време, 
усилия или материални ресурси или 
ако администраторът е предприел 
мерки да предотврати пълното 
идентифициране на физическото 
лице въз основа на информацията. 
Следователно принципите на защита на 
данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, въз основа на 
които субектът на данни все още не 
може да бъде идентифициран или 
спрямо данни, които са анонимизирани 
по такъв начин, че субектът на данните 
да не може да бъде идентифициран.

Or. en

Изменение 392
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат само по 
отношение на всяка конкретна
информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено физическо лице 
може да бъде идентифицирано, следва 
да се вземат предвид само онези
средства, с които е вероятно да си 
послужи администраторът или което и 
да е друго физическо или юридическо
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на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице, и логическата 
вероятност дадено лице да бъде 
идентифицирано. Принципите на 
защита на данните не следва да се 
прилагат по отношение на данни, които 
са анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
или все още да бъде идентифициран въз 
основа на тези данни.

Or. en

Обосновка

Трябва да има известна степен на практичност и логичност при ограничаването на 
понятието „лични данни“.

Изменение 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 
на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en
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Изменение 394
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите на защита 
на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано физическо лице или 
лице, което може да бъде 
идентифицирано, дори след неговата 
смърт. За да се определи дали дадено 
лице може да бъде идентифицирано, 
следва да се вземат предвид всички 
средства, с които е вероятно да си 
послужи администраторът или което и 
да е друго лице за идентифицирането на 
даденото физическо лице. Принципите 
на защита на данните не следва да се 
прилагат по отношение на данни, които 
са анонимизирани по такъв начин, че 
субектът на данните да не може повече 
да бъде идентифициран.

Or. fr

Обосновка

Обработването на лични данни, отнасящи се до починало лице, не се разглежда 
изрично в предложението за регламент. Важно е наследниците или законният 
представител на дадено починало лице да могат да упражняват различни права по 
отношение на защитата на данните (достъп, коригиране и т.н.), в съответствие с 
изразената от него воля преди смъртта му. Изменението трябва да се разглежда 
заедно с измененията към членове 15—17.

Изменение 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Настоящият регламент 
признава, че използването на 
псевдоним е от полза за всички 
субекти на данни, тъй като по 
дефиниция личните данни се 
променят, така че те сами по себе си 
не могат да се свържат със субект на 
данни без използването на 
допълнителни данни. Поради това 
администраторите следва да бъдат 
приканени да прилагат практиката 
на псевдонимизиране на данните.

Or. en

Изменение 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Настоящият регламент 
признава, че използването на 
псевдоним е от полза за всички 
субекти на данни, тъй като по 
дефиниция личните данни се 
променят, така че те сами по себе си 
не могат да се свържат със субект на 
данни без използването на 
допълнителни данни. Поради това 
администраторите следва да бъдат 
приканени да прилагат практиката 
на псевдонимизиране на данните.

Or. en

Изменение 397
Nathalie Griesbeck
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Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Предоставяните от държавите 
идентификационни номера следва да 
се считат за лични данни.

Or. fr

Обосновка

С оглед на значението, включително по отношение на гражданския статус, на 
предоставяните от държавите идентификационни номера (осигурителен номер, 
номер на паспорт и лична карта, номер на учащ се...) е важно да се уточни, че тези 
номера представляват лични данни.

Изменение 398
Alexander Alvaro

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
трябва непременно да се считат за 

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

Or. en

Обосновка

Офлайн сървърите също могат да оставят следи.

Изменение 399
Jan Mulder

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
трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички обстоятелства.

(24) При използването на услуги или 
устройства физическите лица могат да 
са свързани с 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 
трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички обстоятелства.

Or. en
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Изменение 400
Axel Voss

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
трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички обстоятелства.

(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 за всеки отделен случай и в 
съответствие с технологичното 
развитие следва да се извършва оценка 
дали идентификационните номера, 
данните за местоположението, онлайн 
идентификаторите или други 
специфични фактори като такива не 
трябва непременно да се считат за 
лични данни.

Or. en

Обосновка

Заимствано от становище на IMCO.

Изменение 401
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Съображение 24
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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 трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички 
обстоятелства.

(24) При използването на онлайн или 
офлайн услуги физическите лица могат 
да са свързани с един или повече 
идентификатори, предоставени от 
техните устройства, приложения, 
инструменти, протоколи или други 
потребителски стоки, като адресите 
по интернет протокол (IP адреси),
идентификаторите, наричани 
„бисквитки“, етикети за 
радиочестотни идентификатори 
RFID или други уникални 
идентификатори. Тъй като тези
идентификатори оставят следи и 
могат да се използват за определяне 
на физическите лица, настоящият 
регламент следва да се прилага за 
обработването на такива данни, 
освен ако тези идентификатори 
очевидно не се отнасят за физически 
лица, като например фирмени IP 
адреси, които не могат да се считат за 
„лични данни“ съгласно 
определението в настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Концепцията за личните данни се уточнява допълнително с обективни критерии. 
Идентификаторите, които са тясно свързани с физическо лице, трябва да бъдат 
считани за лични данни. Вж. свързаните с това изменения на член 4, параграф 1, 
съображение 23. Това изменение допълнително изяснява използването на лични данни в 
онлайн и офлайн среда. Работната група по чл. 29 неколкократно е заявявала, че 
етикетите RFID представляват лични данни.

Изменение 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 24
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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
трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички обстоятелства.

(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 не трябва 
непременно да се считат за лични данни 
при всички обстоятелства.

Or. en

Изменение 403
Louis Michel

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 

(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), 
интернет порталите или 
идентификаторите, наричани 
„бисквитки“. По този начин могат да 
бъдат оставени следи, които, съчетани с 
уникалните идентификатори и с друга 
информация, получена от сървърите, 
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профили на физическите лица и за 
тяхното идентифициране. От това 
следва, че идентификационните 
номера, данните за 
местоположението, онлайн 
идентификаторите или други 
специфични фактори като такива не е
трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички обстоятелства.

могат да се използват за създаването на 
профили на физическите лица и за 
тяхното идентифициране. От това 
следва, че серийните номера на 
продуктите, IP адресите, интернет 
порталите, кодовете на 
международния идентификатор на 
мобилно устройство за мобилни 
телефони или други подобни 
идентификатори като такива не 
трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички обстоятелства.

Or. en

Изменение 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички 
обстоятелства.

(24) При използването на онлайн услуги 
физическите лица и домакинствата 
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. Повторното 
идентифициране на лични данни, 
например използвайки запазени онлайн 
следи за създаването на профили на 
физическите лица, нарушенията на 
псевдоними и идентифицирането на 
субекти на данни следва да бъдат 
забранени.
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Or. en

Изменение 405
Frank Engel

Предложение за регламент
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) Когато доставчик на услуги 
обработва лични данни, без да има 
достъп до тези данни чрез средства, 
които са технически осъществими, 
не изискват непропорционално големи 
усилия и за които с основание може 
да се очаква да бъдат използвани от 
доставчика на услуги с цел да получи 
информация относно съдържанието 
на тези данни, за тези доставчици на 
услуги следва да се счита, че 
извършват неутрален пренос или 
обикновен пренос по смисъла на 
член 12 от Директива 2000/31/ЕО и че 
не носят отговорност за пренесени 
или обработени по някакъв начин или 
предоставени чрез тях лични данни.

Or. en

Изменение 406
Cornelia Ernst

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 

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

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, самото ползване на 
услуга или липсата на действие, като 
например непремахване на отметка в 
предварително отбелязани с отметка 
полета, следователно не следва да 
представляват съгласие. Съгласието 
следва да обхваща всички дейности по 
обработване, извършени за една и съща 
цел или цели. Ако съгласието на субекта 
на данни трябва да се даде след искане 
по електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. en

Изменение 407
Jan Mulder

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 

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

посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
което ясно показва, че субектът на 
данни е съгласен с предложеното 
обработване на неговите лични данни. 
Чрез лесна за ползване информация 
относно видовете обработване следва 
да се улесни даването на 
информирано съгласие. Мълчанието, 
липсата на действие, като например 
да не се променят настройките за 
възможност за избор по подразбиране, 
следователно не следва да представлява 
съгласие. Съгласието следва да обхваща 
всички дейности по обработване, 
извършени за една и съща цел или цели. 
Ако съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. en

Изменение 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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, 

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

посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
което ясно показва, че субектът на 
данни е съгласен с предложеното 
обработване на неговите лични данни. 
Мълчанието или липсата на действие 
следователно не следва да представлява 
съгласие. Съгласието следва да обхваща 
всички дейности по обработване, 
извършени за една и съща цел или цели. 
Ако съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. en

Изменение 409
Louis Michel

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 

(25) Съгласие следва да се дава по всеки 
подходящ начин, позволяващ даването 
на свободно изразено, конкретно и 
информирано указание за волята на 
субекта на данни въз основа на 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 използване на 
подходящи настройки или
отбелязването с отметка в поле при 
посещението на уебсайт в интернет или 
всякакво друго указание или поведение, 
което ясно показва в този контекст, че 
субектът на данни е съгласен с 
предложеното обработване на неговите 
лични данни. Мълчанието или липсата 
на действие следователно не следва да 
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всички дейности по обработване, 
извършени за една и съща цел или цели. 
Ако съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

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

Or. en

Изменение 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

(25) Съгласие следва да се дава 
свободно и без натиск от 
администратора и изрично по всеки 
подходящ начин, позволяващ даването 
на информирано указание за волята на 
субекта на данни или чрез изявление, или 
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 в този контекст, 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 
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предвижда. ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. en

Изменение 411
Carmen Romero López

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

(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 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда. Субектът на данни следва 
също така да има право да оттегли 
съгласието си по всяко време и чрез 
използване на същия способ, чрез 
който то е било дадено.
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Or. es

Обосновка

Целта е да се подчертае, че субектът на данните следва да има възможността да 
оттегли съгласието си при същите условия, при които то е било дадено, без това да 
предполага по-големи усилия или повече време.

Изменение 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

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

(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. 
Самото търсене и приемане на 
конкретно медицинско лечение следва 
да се счита за съгласие по смисъла на 
член 4, параграф 8 и член 6, 
параграф 1, буква а) за обработването 
на лични данни, отнасящи се до 
здравето, свързано с това конкретно 
лечение и като поемане на тежестта 
на доказване, упомената в член 7, 
параграф 1, без да се възпрепятстват 
държавите членки да поддържат 
приложимите по-строги национални 
правила в това отношение.
Мълчанието или липсата на действие 
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следователно не следва да представлява 
съгласие. Съгласието следва да обхваща 
всички дейности по обработване, 
извършени за една и съща цел или цели. 
Ако съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Мария Габриел, Axel Voss

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. 

(25) Съгласие следва да се дава 
недвусмислено 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, 
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Ако съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

извършени за една и съща цел или цели. 
Ако съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда. Информацията, 
предоставена с цел изразяване на 
съгласие от страна на деца, следва да 
се дава на ясен и подходящ за 
възрастта език, по начин, по който да 
е лесноразбираема за деца над 13 
години.

Or. en

Изменение 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

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. 

(25) Съгласие следва да се дава 
недвусмислено по всеки подходящ 
начин в контекста на предлагания 
продукт или услуга, 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. И все пак по този начин не 
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Ако съгласието на субекта на данни 
трябва да се даде след искане по 
електронен път, искането трябва да е 
ясно, сбито и да не нарушава излишно 
използването на услугата, за която се 
предвижда.

се засягат разпоредбите на 
Директива 2002/58/ЕО, които 
предвиждат, че при определени 
обстоятелства съгласие може да се 
даде чрез подходящи настройки в 
устройството на потребителя.
Съгласието следва да обхваща всички 
дейности по обработване, извършени за 
една и съща цел или цели. Ако 
съгласието на субекта на данни трябва 
да се даде след искане по електронен 
път, искането трябва да е ясно, сбито и 
да не нарушава излишно използването 
на услугата, за която се предвижда.

Or. en

Изменение 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Настоящият регламент 
признава, че използването на данни 
под псевдоним може да спомогне за 
свеждане до минимум на рисковете за 
неприкосновеността на личния 
живот на субектите на данни. При 
условие че администраторът 
псевдонимизира данните, такова 
обработване следва да се счита за 
оправдано като законен интерес на 
администратора.

Or. en

Изменение 416
Nathalie Griesbeck

Предложение за регламент
Съображение 25а (ново)



PE504.340v01-00 52/201 AM\926396BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Медицинските консултации, 
здравните грижи, диагностиката и 
лечението пораждат естествена 
необходимост от събиране и 
обработване на лични данни. 
Решението на лицето да започне курс 
на лечение следва да се възприема 
като изрично съгласие за събиране и 
обработване на лични данни.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение позволява да се изчисти всяко двусмислие относно 
прилагането на условията за допустимост, изброени в член 6, параграф 1, във връзка 
със събирането и обработването на лични данни в рамките на курс на лечение.

Изменение 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално всички данни, свързани със 
здравословното състояние на субекта на 
данните; информацията относно 
регистрацията на физическото лице за 
целите на предоставянето на здравно 
обслужване; информация за плащанията 
или за правото на ползване на здравно 
обслужване от лицето; номер, символ 
или характеристика, присвоени на 
дадено физическо лице с цел 
уникалното му идентифициране за 
здравни цели; всякаква информация за 
лицето, събрана в хода на 
предоставянето на здравно обслужване 
на това лице; информация, получена в 

(26) Личните данни, включително 
генетична информация, отнасящи се 
до здравето, следва да обхващат по-
специално всички данни, свързани със 
здравословното състояние на субекта на 
данните; информацията относно
регистрацията на физическото лице за 
целите на предоставянето на здравно 
обслужване; информация за плащанията 
или за правото на ползване на здравно 
обслужване от лицето; номер, символ 
или характеристика, присвоени на 
дадено физическо лице с цел 
уникалното му идентифициране за 
здравни цели; всякаква информация за 
лицето, събрана в хода на 
предоставянето на здравно обслужване 
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резултат от изследването или прегледа 
на част от тялото или на телесно 
вещество, включително биологични 
проби; идентифициране на дадено лице 
като доставчик на здравно обслужване 
на физическото лице; или всякаква 
информация относно например 
заболяване, увреждане, риск от 
заболяване, медицинска история, 
клинично лечение или текущото 
физиологично или биомедицинско 
състояние на субекта на данните, 
независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
диагностично изследване.

на това лице; информация, получена в 
резултат от изследването или прегледа 
на част от тялото или на телесно 
вещество, включително биологични 
проби; идентифициране на дадено лице 
като доставчик на здравно обслужване 
на физическото лице; или всякаква 
информация относно например 
заболяване, увреждане, риск от 
заболяване, медицинска история, 
клинично лечение или текущото 
физиологично или биомедицинско 
състояние на субекта на данните, 
независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
диагностично изследване.

Or. en

Изменение 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално всички данни, свързани със 
здравословното състояние на субекта на 
данните; информацията относно 
регистрацията на физическото лице за 
целите на предоставянето на здравно 
обслужване; информация за плащанията 
или за правото на ползване на здравно 
обслужване от лицето; номер, символ 
или характеристика, присвоени на 
дадено физическо лице с цел 
уникалното му идентифициране за 
здравни цели; всякаква информация за 
лицето, събрана в хода на 
предоставянето на здравно обслужване 
на това лице; информация, получена в 

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално цялата лична информация, 
свързана със здравословното състояние 
на субекта на данните; информацията 
относно регистрацията на физическото 
лице за целите на предоставянето на 
здравно обслужване; информация за 
плащанията или за правото на ползване 
на здравно обслужване от лицето; 
номер, символ или характеристика, 
присвоени на дадено физическо лице с 
цел уникалното му идентифициране за 
здравни цели; всякаква информация за 
лицето, събрана в хода на 
предоставянето на здравно обслужване 
на това лице; лична информация, 
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резултат от изследването или прегледа 
на част от тялото или на телесно 
вещество, включително биологични 
проби; идентифициране на дадено лице 
като доставчик на здравно обслужване 
на физическото лице; или всякаква 
информация относно например 
заболяване, увреждане, риск от 
заболяване, медицинска история, 
клинично лечение или текущото 
физиологично или биомедицинско 
състояние на субекта на данните, 
независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
диагностично изследване.

получена в резултат от изследването 
или прегледа на част от тялото или на 
телесно вещество, или на биологична 
проба; идентифициране на дадено лице 
като доставчик на здравно обслужване 
на физическото лице; или всякаква 
информация относно например 
заболяване, увреждане, риск от 
заболяване, медицинска история, 
клинично лечение или текущото 
физиологично или биомедицинско 
състояние на субекта на данните, 
независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
диагностично изследване.

Or. en

Изменение 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално всички данни, свързани със 
здравословното състояние на субекта на 
данните; информацията относно 
регистрацията на физическото лице за 
целите на предоставянето на здравно 
обслужване; информация за плащанията 
или за правото на ползване на здравно 
обслужване от лицето; номер, символ 
или характеристика, присвоени на 
дадено физическо лице с цел 
уникалното му идентифициране за 
здравни цели; всякаква информация за 
лицето, събрана в хода на 
предоставянето на здравно обслужване 
на това лице; информация, получена в 
резултат от изследването или прегледа 

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално всички лични данни, 
свързани със здравословното състояние 
на субекта на данните; информацията 
относно регистрацията на физическото 
лице за целите на предоставянето на 
здравно обслужване; информация за 
плащанията или за правото на ползване 
на здравно обслужване от лицето; 
номер, символ или характеристика, 
присвоени на дадено физическо лице с 
цел уникалното му идентифициране за 
здравни цели; всякаква информация за 
лицето, събрана в хода на 
предоставянето на здравно обслужване 
на това лице; лични данни, получени в 
резултат от изследването или прегледа 
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на част от тялото или на телесно 
вещество, включително биологични
проби; идентифициране на дадено лице 
като доставчик на здравно обслужване 
на физическото лице; или всякаква 
информация относно например 
заболяване, увреждане, риск от 
заболяване, медицинска история, 
клинично лечение или текущото 
физиологично или биомедицинско 
състояние на субекта на данните, 
независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
диагностично изследване.

на част от тялото, на телесно вещество, 
или на биологична проба; 
идентифициране на дадено лице като 
доставчик на здравно обслужване на 
физическото лице; или всякаква 
информация относно например 
заболяване, увреждане, риск от 
заболяване, медицинска история, 
клинично лечение или текущото 
физиологично или биомедицинско 
състояние на субекта на данните, 
независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
диагностично изследване.

Or. en

Изменение 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално всички данни, свързани със 
здравословното състояние на субекта на 
данните; информацията относно 
регистрацията на физическото лице за 
целите на предоставянето на здравно 
обслужване; информация за плащанията 
или за правото на ползване на здравно 
обслужване от лицето; номер, символ 
или характеристика, присвоени на 
дадено физическо лице с цел 
уникалното му идентифициране за 
здравни цели; всякаква информация за 
лицето, събрана в хода на 
предоставянето на здравно обслужване 
на това лице; информация, получена в 
резултат от изследването или прегледа 

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално всички лични данни, 
свързани със здравословното състояние 
на субекта на данните, включително 
генетична информация; информацията 
относно регистрацията на физическото 
лице за целите на предоставянето на 
здравно обслужване; информация за 
плащанията или за правото на ползване 
на здравно обслужване от лицето; 
номер, символ или характеристика, 
присвоени на дадено физическо лице с 
цел уникалното му идентифициране за 
здравни цели; всякаква информация за 
лицето, събрана в хода на 
предоставянето на здравно обслужване 
на това лице; лични данни, получени в 
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на част от тялото или на телесно 
вещество, включително биологични
проби; идентифициране на дадено лице 
като доставчик на здравно обслужване 
на физическото лице; или всякаква 
информация относно например 
заболяване, увреждане, риск от 
заболяване, медицинска история, 
клинично лечение или текущото 
физиологично или биомедицинско 
състояние на субекта на данните, 
независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
диагностично изследване.

резултат от изследването или прегледа 
на част от тялото, на телесно вещество,
или на биологична проба; 
идентифициране на дадено лице като 
доставчик на здравно обслужване на 
физическото лице; или всякаква 
информация относно например 
заболяване, увреждане, риск от 
заболяване, медицинска история, 
клинично лечение или текущото 
физиологично или биомедицинско 
състояние на субекта на данните, 
независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
диагностично изследване.

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 421
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално всички данни, свързани със 
здравословното състояние на субекта на 
данните; информацията относно 
регистрацията на физическото лице 
за целите на предоставянето на 
здравно обслужване; информация за 
плащанията или за правото на 
ползване на здравно обслужване от 
лицето; номер, символ или 
характеристика, присвоени на дадено 
физическо лице с цел уникалното му 
идентифициране за здравни цели; 

(26) Личните данни, отнасящи се до 
здравето, следва да обхващат по-
специално всички данни, пряко 
свързани със здравословното състояние 
на субекта на данните или текущото 
физиологично или биомедицинско 
състояние на субекта на данните, 
независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
диагностично изследване.
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всякаква информация за лицето, 
събрана в хода на предоставянето на 
здравно обслужване на това лице; 
информация, получена в резултат от 
изследването или прегледа на част от 
тялото или на телесно вещество, 
включително биологични проби; 
идентифициране на дадено лице като 
доставчик на здравно обслужване на 
физическото лице; или всякаква 
информация относно например 
заболяване, увреждане, риск от 
заболяване, медицинска история, 
клинично лечение или текущото 
физиологично или биомедицинско 
състояние на субекта на данните, 
независимо от източника на 
информация, напр. лекар или друг 
медицински специалист, болница, 
медицинско изделие или ин витро 
диагностично изследване.

Or. en

Изменение 422
Jan Mulder

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 

(27) Ако даден администратор или 
обработващ лични данни има няколко 
места на установяване в Съюза, 
включително, но не само в случаите, 
когато администраторът или 
обработващият лични данни е част 
от група от предприятия, за целите 
на настоящия регламент основното 
място на установяване на 
администратор в Съюза следва да се 
определя съгласно обективни критерии 
и следва да означава ефективното и 
действително упражняване на 
управленски дейности, определящи 
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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.

основните решения по отношение на 
целите, условията и средствата за 
обработване на данни по силата на 
стабилни договорености. Този критерий 
не следва да зависи от това дали 
обработването на лични данни се 
извършва в действителност на това 
място; наличието и употребата на 
технически средства и технологии за 
обработване на лични данни или 
дейностите по обработване не 
представляват сами по себе си такова 
основно място на установяване и 
следователно не са определящи 
критерии за понятието „основно място 
на установяване“.

Or. en

Изменение 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(27) Когато даден администратор или 
обработващ лични данни има няколко 
места на установяване в Съюза, 
включително, но не само в случаите, 
когато администраторът или 
обработващият лични данни е група 
от предприятия, за целите на 
настоящия регламент основното 
място на установяване на 
администратор в Съюза следва да се 
определя съгласно обективни критерии 
и следва да означава ефективното и 
действително упражняване на 
управленски дейности, определящи 
основните решения по отношение на 
целите, условията и средствата за 
обработване на данни по силата на 
стабилни договорености. Този критерий 
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основно място на установяване и 
следователно не са определящи 
критерии за понятието „основно място 
на установяване“. Основното място на 
установяване на обработващия лични 
данни следва да бъде мястото, където 
се намира главното му управление в 
Съюза.

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“. Дадена група 
предприятия може да определи едно-
единствено основно място на 
установяване в Съюза.

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Дадена група предприятия следва 
да обхваща контролиращо предприятие 
и контролираните от него предприятия, 
като контролиращото предприятие 
следва да бъде предприятие, което може 
да упражнява доминиращо влияние 
върху другите предприятия въз основа 
на това, че има например право на 
собственост или финансово участие, или 
въз основа на правилата за неговото 
управление или правомощието да 
прилага правила за защита на личните 
данни.

(28) Дадена група предприятия следва 
да обхваща контролиращо предприятие 
и контролираните от него предприятия, 
като контролиращото предприятие 
следва да бъде предприятие, което може 
да упражнява доминиращо влияние 
върху другите предприятия въз основа 
на това, че има например право на 
собственост или финансово участие, или 
въз основа на правилата за неговото 
управление или правомощието да 
прилага правила за защита на личните 
данни. Дадена група предприятия 
може да определи едно-единствено 
основно място на установяване в 
Съюза.
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Or. en

Изменение 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Мария Габриел, Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) На децата се полага специална 
защита на техните лични данни, тъй 
като те не съзнават така добре 
рисковете, последиците, гаранциите и 
своите права, свързани с обработването 
на лични данни. За да се определи кога 
едно физическо лице е дете, 
регламентът следва да използва 
определението, дадено в Конвенцията 
на Обединените нации за правата на 
детето.

(29) На децата се полага специална 
защита на техните лични данни, тъй 
като те не съзнават така добре 
рисковете, последиците, гаранциите и 
своите права, свързани с обработването 
на лични данни, и също са уязвими 
потребители. За да се определи кога 
едно физическо лице е дете, 
регламентът следва да използва 
определението, дадено в Конвенцията 
на Обединените нации за правата на 
детето. По-специално следва да се 
използва език, подходящ за деца, за да 
се гарантира правото на съгласие за 
деца над 13-годишна възраст.

Or. en

Изменение 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) На децата се полага специална 
защита на техните лични данни, тъй 
като те не съзнават така добре 
рисковете, последиците, гаранциите и 
своите права, свързани с обработването 
на лични данни. За да се определи кога 
едно физическо лице е дете, 
регламентът следва да използва 

(29) На децата се полага специална 
защита на техните лични данни, тъй 
като те не съзнават така добре 
рисковете, последиците, гаранциите и 
своите права, свързани с обработването 
на лични данни. Такава защита е 
особено важна в контекста на 
социалните мрежи, където децата 
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определението, дадено в Конвенцията 
на Обединените нации за правата на 
детето.

следва да са наясно с идентичността 
на хората, с които общуват. За да се 
определи кога едно физическо лице е 
дете, регламентът следва да използва 
определението, дадено в Конвенцията 
на Обединените нации за правата на 
детето.

Or. en

Изменение 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) На децата се полага специална 
защита на техните лични данни, тъй 
като те не съзнават така добре 
рисковете, последиците, гаранциите и 
своите права, свързани с обработването 
на лични данни. За да се определи кога 
едно физическо лице е дете, 
регламентът следва да използва 
определението, дадено в Конвенцията 
на Обединените нации за правата на 
детето.

(29) На децата се полага специална 
защита на техните лични данни, тъй 
като те не съзнават така добре 
рисковете, последиците, гаранциите и 
своите права, свързани с обработването 
на лични данни. Тази защита е особено 
важна в контекста на социалните 
мрежи. За целите на настоящия 
регламент, детето следва да се 
определя като физическо лице под 18 
годишна възраст. Когато 
обработването на лични данни се 
базира на съгласието на субект на 
данни, което се отнася до прякото 
предлагане на дете на услуги на 
информационното общество,
регламентът следва да разграничава 
между дете над 13 години и дете под 
13 години, за което е необходимо по-
високо равнище на защита, доколкото 
съгласието се дава или разрешава от 
родителя или попечителя на детето. 

Or. en
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Изменение 428
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Едни и същи лични данни могат 
да имат различно значение в 
зависимост от контекста на 
обработването им и рисковете, 
свързани с него. Следователно 
администраторите следва да 
прилагат подходящи технически и 
организационни мерки и процедури по 
отношение на контекста на 
обработването на данни и рисковете, 
свързани с него.

Or. en

Обосновка

Загубата на адрес на субект на данни може да има различни последици, когато e 
загубен от търговец, който е запазил адреса с цел изпращане на стоки, или когато е 
загубен от специалист по ракови заболявания, който е запазил адреса с цел 
фактуриране.

Изменение 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Едни и същи лични данни могат 
да имат различно значение в 
зависимост от контекста на 
обработването им и рисковете, 
свързани с него. Следователно 
администраторите следва да 
прилагат подходящи технически и 
организационни мерки и процедури по 
отношение на контекста на 
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обработването на данни и рисковете, 
свързани с него.

Or. en

Изменение 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) В рамките на настоящия 
регламент държавите членки следва 
да гарантират, че децата винаги 
имат достъп до услуги на 
информационното общество за 
превенция и консултиране, като 
например онлайн консултиране при 
сексуални злоупотреби, проблеми, 
свързани със злоупотреба с наркотици 
или други психологически проблеми, 
без да е необходимо съгласието на 
техен родител или законен 
настойник. 

Or. en

Обосновка

(Вж. новата формулировка на член 8)
Определени услуги на информационното общество, предлагани на деца, се базират на 
факта, че децата могат да ги използват без съгласието на родителите. Такъв 
например е случаят с онлайн чатовете за жертви на сексуална злоупотреба. Ако не е 
възможна дерогация за тези случаи, някои услуги, насочени към деца, търсещи помощ 
в ситуации, когато е възможно родителите или законните им представители да 
бъдат тясно свързани с проблема на детето, не биха били достъпни.

Изменение 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Съображение 29a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Личните данни на 
служителите, преди всичко 
чувствителни данни, като 
политическа ориентация, членство и 
дейност в професионални съюзи, 
трябва да се защитават съгласно 
членове 8, 12 и 28 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и членове 8 и 11 от Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи и не 
трябва по никакъв начин да се 
използват за включването на 
служители в така наречени „черни 
списъци“, които да се предават на 
други предприятия с цел 
дискриминиране на конкретни 
служители.

Or. de

Изменение 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Личните данни на 
служителите, преди всичко 
чувствителни данни, като 
политическа ориентация, членство и 
дейност в професионални съюзи, 
следва да се защитават съгласно 
членове 8, 12, 27 и 28 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и членове 8 и 11 от Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи. Личните
данни на служителите не могат да се 
използват за включването на 
служители в така наречените „черни 
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списъци“, които да се предават на 
други предприятия с цел 
дискриминиране на конкретни 
служители.

Or. en

Изменение 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Всяко обработване на лични данни 
следва да бъде законосъобразно, 
добросъвестно и прозрачно по 
отношение на засегнатите физически 
лица. По-специално конкретните цели, 
за които се обработват данните, следва 
да бъдат ясни и законни и определени 
към момента на събирането на данните. 
Данните следва да бъдат подходящи, 
релевантни и ограничени до минимума, 
необходим за целите, за които данните 
се обработват; това налага, по-
специално, да се гарантира, че 
събраните данни не надхвърлят 
необходимото и че срокът, за който 
данните се съхраняват, е ограничен до 
строг минимум. Личните данни следва 
да се обработват единствено ако целта 
на обработването не може да бъде 
постигната чрез други средства. Следва 
да бъдат предприети всички разумни 
мерки, за да се гарантира, че неточните 
лични данни се коригират или 
заличават. С цел да се гарантира, че 
срокът на съхранение на данните не е 
по-дълъг от необходимия, 
администраторът следва да установи 
срокове за тяхното заличаване или 
периодичен преглед.

(30) Всяко обработване на лични данни 
следва да бъде законосъобразно, 
добросъвестно и прозрачно по 
отношение на засегнатите физически 
лица. По-специално конкретните цели, 
за които се обработват данните, следва 
да бъдат ясни и законни и определени 
към момента на събирането на данните. 
Данните следва да бъдат подходящи, 
релевантни и ограничени до минимума, 
необходим за целите, за които данните 
се обработват; това налага, по-
специално, да се гарантира, че 
събраните данни не надхвърлят 
необходимото и че срокът, за който 
данните се съхраняват, е ограничен до 
строг минимум. Личните данни следва 
да се обработват единствено ако целта 
на обработването не може да бъде 
постигната чрез други средства. Следва 
да бъдат предприети всички разумни 
мерки, за да се гарантира, че неточните 
лични данни се коригират или 
заличават.

Or. en
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Изменение 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 30а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Личните данни на 
служителите, преди всичко 
чувствителни данни, като 
политическа ориентация, членство и 
дейност в професионални съюзи, 
следва да се защитават съгласно 
членове 8, 12, 27 и 28 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и членове 8 и 11 от Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи. Следва да 
се въведат гаранции за избягване на 
случаи, в които личните данни на 
служителите се използват за 
вписване в черни списъци, които се 
предават на други предприятия или 
физически лица с цел дискриминиране 
на конкретни служители.

Or. en

Обосновка

Личните данни никога няма да бъдат използвани срещу субекта на данни в контекста 
на трудово правоотношение.

Изменение 435
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъде обработването 
законосъобразно, личните данни следва 

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

да бъдат обработвани въз основа на 
съгласието на съответното лице или на 
друго законно основание, установено 
със закон или в настоящия регламент, 
или в друг закон на Съюза или на 
държава членка, посочен в настоящия 
регламент. Разрешението 
администратор да обработва лични 
данни следва да включва 
разрешението за обработване на 
лични данни с други съвместни 
администратори, както и да 
позволява личните данни да бъдат 
обработвани от обработващия лични 
данни, установен в рамките на 
Европейския съюз или извън него.

Or. en

Обосновка

Пояснението е необходимо с цел по-голяма яснота относно понятията 
„администратор на лични данни“ и „лице, обработващо данните“, използвани от 
европейските органи по защита на данните в техния WP 169, което е довело до 
различно тълкуване на едни и същи принципи и определения, въведени за целите на 
хармонизирането на европейско равнище.

Изменение 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(31) За да бъде обработването 
законосъобразно, личните данни следва 
да бъдат обработвани въз основа на 
съгласието на съответното лице или на 
друго законно основание, установено 
със закон или в настоящия регламент, 
или в друг закон на Съюза или на 
държава членка, посочен в настоящия 
регламент. В случай на дете или лице, 
което не е правоспособно, съгласието 
следва да се дава от законния 
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представител на субекта на данните. 

Or. en

Изменение 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Когато обработването се извършва 
въз основа на съгласието на субекта на 
данни, администраторът следва да носи 
тежестта на доказване, че субектът на 
данни е дал съгласието си за операцията 
по обработване. По-специално в случай 
на писмена декларация по друг въпрос с 
гаранциите следва да се гарантира, че 
субектът на данни е информиран за 
това, че дава съгласието си и в каква 
степен го дава.

(32) Когато обработването се извършва 
въз основа на съгласието на субекта на 
данни, администраторът следва да носи 
тежестта на доказване, че субектът на 
данни е дал съгласието си за операцията 
по обработване. По-специално в случай 
на писмена декларация по друг въпрос с 
гаранциите следва да се гарантира, че 
субектът на данни е информиран за 
това, че дава съгласието си и в каква 
степен го дава. По подобие на 
условията на гражданското право 
(Директива 93/13/ЕИО) писмените 
декларации (политики за 
неприкосновеност на личния живот) 
следва да бъдат възможно най-ясни и 
прозрачни предвид формата на 
обработване. Те следва да не 
съдържат скрити или 
неблагоприятни клаузи, като 
например правото на изпращане на 
лични данни на други 
администратори или вторичното 
използване на лични данни. За да се 
насърчат администраторите да 
предоставят правилната 
информация, частично незаконните 
клаузи следва да бъдат напълно 
невалидни.

Or. en
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Обосновка

Субектите на данни често са изправени пред изключително неясни, обемни или 
сложни политики, което възпира субектите на данни да ги прочетат и разберат. С 
изменението се въвеждат изпитаните принципи относно несправедливите условия в 
потребителските договори с цел преодоляване на този проблем. Това позволява също и 
позоваване на дългогодишната съдебна практика при тълкуване на регламента.

Изменение 438
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(33) За да се гарантира свободното
съгласие, следва да бъде разяснено, че 
съгласието не дава валидно правно 
основание, когато лицето няма истински 
и свободен избор и впоследствие не е в 
състояние да откаже или да оттегли 
съгласието си, без това да доведе до 
вредни последици за него, за които 
няма основателна причина. Когато 
личните данни, обработвани въз 
основа на съгласието на субекта на 
данни, са необходими за 
предоставянето на услуга или друга 
облаги за субекта на данни, 
оттеглянето на съгласието следва да 
представлява основание за 
прекратяване или неизпълнение на 
договора от доставчика на услуги.

Or. en

Изменение 439
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 33a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(33а) Съгласието не е с неопределен 
срок и губи своето правно действие 
като основание за обработване 
веднага щом обработването на лични 
данни престане да бъде необходимо за 
целта, за която те са били 
първоначално събирани. Когато 
изтичането на срока не може да бъде 
ясно определено, администраторът 
на данни следва поне веднъж годишно 
да предоставя информация на 
субекта на данни по силата на 
член 14 и да изисква потвърждение на 
първоначалното съгласие на субекта 
на данни. Ако субектът на данни не 
отговори положително, 
първоначалното съгласие следва да се 
счита, че е загубило своята валидност 
в края на втората календарна година 
след първото обработване.

Or. en

Изменение 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 33б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33б) Единствено съгласието следва 
да бъде считано за валидно основание 
за обработване, което е законно и 
следователно не надхвърля 
необходимото по отношение на 
целта. Непропорционалното 
обработване на данни не може да бъде 
обосновано, дори при получено 
съгласие.

Or. en
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Изменение 441
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно 

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

Or. en

Изменение 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно 
основание за обработването на лични 
данни, когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта 
на данни и администратора. Такъв 
по-специално е случаят, когато 
субектът на данните е в положение 
на зависимост от администратора, 
например когато работодателят 
обработва личните данни на свой 
служител в контекста на трудово 
правоотношение. Когато 

заличава се
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администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност 
само при особени операции по 
обработване на данни, в които 
публичният орган може да наложи 
задължение по силата на своите 
публични правомощия и съгласието не 
може да се счита за свободно 
изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

Or. en

Изменение 444
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 445
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно основание 

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

за обработването на лични данни, 
когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора. Такъв по-
специално е случаят, когато субектът на 
данните е в положение на зависимост от 
администратора. Не е налице 
неравнопоставеност, когато данните 
се обработват в контекста на 
заетостта или защитата от 
рискове. Когато администраторът е 
публичен орган, може да има 
неравнопоставеност само при особени 
операции по обработване на данни, в 
които публичният орган може да 
наложи задължение по силата на своите 
публични правомощия и съгласието не 
може да се счита за свободно изразено, 
като се има предвид интересът на 
субекта на данните.

Or. en

Изменение 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Съгласието не следва да
представлява валидно правно 
основание за обработването на лични 
данни, когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора. Такъв по-
специално е случаят, когато субектът на 
данните е в положение на зависимост от 
администратора, например когато 
работодателят обработва личните данни 
на свой служител в контекста на 
трудово правоотношение. Когато 
администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност само 
при особени операции по обработване 

(34) Съгласието следва да се изразява
свободно и без натиск от страна на 
администратора. Съгласието не 
може да се счита за свободно 
изразено, когато поради очевидна липса 
на равнопоставеност между субекта 
на данни и администратора, отказът да 
се даде съгласие може да доведе до 
неблагоприятни финансови или 
правни последствия за субекта на 
данните. Такъв по-специално е 
случаят, когато субектът на данните е в 
положение на зависимост от 
администратора, например когато 
работодателят обработва личните данни 
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на данни, в които публичният орган 
може да наложи задължение по силата 
на своите публични правомощия и 
съгласието не може да се счита за 
свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

на свой служител в контекста на 
трудово правоотношение. Когато 
администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност само 
при особени операции по обработване 
на данни, в които публичният орган 
може да наложи задължение по силата 
на своите публични правомощия и 
съгласието не може да се счита за 
свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

Or. en

Изменение 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 449
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Когато обработването се извършва 
в съответствие със законово 
задължение, наложено на 
администратора, или когато 
обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняване на 
официални правомощия, за 
обработването следва да има правно 
основание в правото на Съюза или в 
правото на държава членки, което 
отговаря на изискванията на Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
по отношение на ограниченията на 
правата и свободите. Също така 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство следва 
да определи дали администраторът, 
изпълняващ задача от обществен 
интерес или упражняващ официални 
правомощия, следва да бъде публична 
администрация или друго физическо 
лице или юридическо лице, субект на 
публичното или частното право, като 
например професионално сдружение.

(36) Когато обработването се извършва 
в съответствие със законово 
задължение, наложено на 
администратора, или когато 
обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняване на 
официални правомощия, за 
обработването следва да има правно 
основание в правото на Съюза или в 
правото на държава членка, което 
отговаря на изискванията на Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
по отношение на ограниченията на 
правата и свободите. Също така 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство следва 
да определи дали администраторът, 
изпълняващ задача от обществен 
интерес или упражняващ официални 
правомощия, следва да бъде публична 
администрация или друго физическо 
лице или юридическо лице, субект на 
публичното или частното право, като 
например професионално сдружение.
Обработването на данни може да се 
извършва и въз основа на споразумение 
съгласно колективното трудово 
право. Споразумения съгласно 
колективното трудово право са 
споразуменията, сключени между 
работодатели или техни 
представители и представители на 
служителите или между тези 
страни и държавен орган на 
национално или секторно равнище, 
или на равнище предприятие.
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Or. en

Изменение 450
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Обработването на лични данни 
следва също да се счита за 
законосъобразно, когато е необходимо, 
за да се защити интерес от основно 
значение за живота на субекта на 
данните.

(37) Обработването на лични данни 
следва също да се счита за 
законосъобразно, когато е необходимо 
да се защити интерес от основно 
значение за живота на субекта на 
данните или е необходимо обработване 
за целите на гарантирането на 
способността на дадена мрежа или 
информационна система да издържа 
на случайни събития или 
неправомерни или злонамерени 
действия, които повлияват на 
наличността, автентичността, 
целостта и поверителността на 
съхраняваните или предаваните 
данни, както и на сигурността на 
свързаните услуги, предлагани или 
достъпни посредством тези мрежи и 
системи.

Or. en

Обосновка

Насърчаване на физическата защита на данните и мрежовата сигурност.

Изменение 451
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

администратор могат да предоставят 
правно основание за обработването, при 
условие че основателните очаквания 
на субекта на данните въз основа на 
неговите взаимоотношения с 
администратора или основните права 
и свободи на съответния субект на 
данни, които изискват защита на 
личните данни, нямат преимущество 
пред интересите на администратора 
или правата и свободите на 
администратора на стопанска 
инициатива. За това е необходима 
внимателна оценка, особено когато 
субектът на данните е дете, като се има 
предвид, че на децата се полага 
специална защита. Субектът на данни 
следва да има право на възражение 
срещу обработването на основание 
своето конкретно положение и 
безплатно. За да се гарантира 
прозрачността, администраторът следва 
да бъде задължен изрично да 
информира субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъде задължен да документира 
тези законни интереси. Като се има 
предвид, че е задължение на 
законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

Or. en

Обосновка

За да предостави законният интерес правно основание за обработването, 
администраторите трябва да вземат под внимание основателните очаквания на 
субекта на данните, а субектите на данни трябва да признаят правата и свободите 
на администратора на стопанска инициатива.
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Изменение 452
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 453
Dimitrios Droutsas



AM\926396BG.doc 81/201 PE504.340v01-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(38) При изключителни 
обстоятелства 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 безплатно
възражение срещу обработването. За да 
се гарантира прозрачността, 
администраторът следва да бъде 
задължен изрично да информира 
субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъде задължен да документира 
тези законни интереси. Като се има 
предвид, че е задължение на 
законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

Or. en

Изменение 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Съображение 38
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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. Законният интерес на 
администратора може да включва по-
специално директен маркетинг на 
стоки и услуги на администратора и 
изпълнение на искове на 
администратора. Когато субектът 
на данни оттегли съгласието си, 
администраторът също следва да 
има право да откаже по-
нататъшното предоставяне на 
услугите, ако обработването на 
данните е необходимо поради 
естеството на услугата или 
функционирането на системата от 
регистри на лични данни. За да се 
гарантира прозрачността, 
администраторът следва да бъде 
задължен изрично да информира 
субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъде задължен да документира 
тези законни интереси. Като се има 
предвид, че е задължение на 
законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.
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Изменение 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(38) При изключителни 
обстоятелства ясно определеният
законен интерес на даден 
администратор може да предоставя
правно основание за обработването, при 
условие че интересите или основните 
права и свободи на съответния субект на 
данни нямат преимущество. По-
специално директният маркетинг не 
следва да се разглежда като законен 
интерес. 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 безплатно
възражение срещу обработването. За да 
се гарантира прозрачността, 
администраторът следва да бъде 
задължен изрично да информира 
субекта на данни относно преследвания 
конкретен законен интерес и относно 
правото на възражение на субекта на 
данните, и също така да бъде задължен 
да документира този конкретен 
законен интерес, който възнамерява 
да използва като правно основание, и 
да уведомява предварително 
националния орган по защита на 
данните за всяко такова обработване. 
Като се има предвид, че е задължение на 
законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

Or. en
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Изменение 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 459
Françoise Castex
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Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Предотвратяването или 
ограничаването на щетите по 
отношение на администратора на 
данните, като например граждански 
щети и средства за защита, следва да 
представляват законен интерес. 
Директният маркетинг не следва да 
представлява законен интерес.

Or. en

Изменение 460
Joanna Senyszyn

Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Интересите и основните права 
на субекта на данните следва да имат 
преимущество пред интереса на 
администратора на данни, когато 
обработването на лични данни води 
до сериозен риск от вреда за субекта 
на данните или до нарушаване на 
основно право на субекта на данни, 
посочено в Хартата на основните 
права на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 461
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Изпълнението на правни искове 
срещу субект на данни, като събиране 
на дългове или граждански щети и 
средства за защита, следва да 
представлява законен интерес, при 
условие че правният иск е направен 
преди събирането и обработването на 
личните данни. Същият принцип се 
отнася и за предотвратяването или
ограничаването на вредите, 
претърпени от администратора, чрез 
субекта на данните, например за да се 
предотврати неизпълнение на 
плащане.

Or. en

Изменение 462
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 39а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Обработването на лични данни 
за целите на директния маркетинг 
следва да представлява законен 
интерес, ако администраторът на 
данните е получил личните данни на 
субекта на данни в контекста на 
продажбата на даден продукт или 
услуга и тези лични данни се 
използват за директен маркетинг на 
сходни собствени продукти на 
администраторите на данни.

Or. en

Изменение 463
Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(40) Обработването на лични данни за 
други цели следва да бъде разрешено 
единствено когато е съвместимо с 
целите, за които първоначално са 
събрани данните, по-специално когато
обработването е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели. Във всеки 
случай, прилагането на принципите, 
установени с настоящия регламент, и 
по-специално информирането на 
субекта на данните относно тези други 
цели, следва да бъдат гарантирани.

Or. en

Изменение 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Обработването на лични данни за 
други цели следва да бъде разрешено 
единствено когато е съвместимо с 
целите, за които първоначално са 

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

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

Or. en

Обосновка

Чрез изменението се уточнява, че историческите, статистическите и 
научноизследователските цели не се считат за несъвместими. Макар вероятно 
намерението на първоначалния проект да е било такова, за да бъде в съответствие с 
Директивата за защита на данните от 1995 г., употребата на „по-специално“ е 
неясна. Това изменение е подкрепено от предложението за въвеждане на нов параграф 
2 в член 83.

Изменение 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Обработването на лични данни за 
други цели следва да бъде разрешено 
единствено когато е съвместимо с 
целите, за които първоначално са 
събрани данните, по специално когато 

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

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

Or. en

Изменение 466
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Обработването на лични данни за 
други цели следва да бъде разрешено 
единствено когато е съвместимо с 
целите, за които първоначално са 
събрани данните, по специално когато 
обработването е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели. Ако 
другата цел не е съвместима с 
първоначалната, за която са събрани 
данните, администраторът следва да 
получи съгласието на субекта на 
данните за тази допълнителна цел или 
следва да основе обработването на 
друго законно основание за 

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

когато това е предвидено в правото на 
Съюза или в правото на държавата 
членка, което се прилага спрямо 
администратора. Във всеки случай, 
прилагането на принципите, установени 
с настоящия регламент, и по-специално 
информирането на субекта на данните 
относно тези други цели, следва да 
бъдат гарантирани.

Or. en

Обосновка

Изменената формулировка е по-ясна.

Изменение 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(40) Обработването на лични данни за 
други цели следва да бъде разрешено 
единствено когато е съвместимо с 
целите, за които първоначално са 
събрани данните, по-специално когато 
обработването е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели. Ако 
другата цел не е съвместима с 
първоначалната, за която са събрани 
данните, администраторът следва да 
получи съгласието на субекта на 
данните за тази допълнителна цел или 
следва да основе обработването на 
друго законно основание за 
законосъобразно обработване.



AM\926396BG.doc 93/201 PE504.340v01-00

BG

прилагането на принципите, 
установени с настоящия регламент, и 
по-специално информирането на 
субекта на данните относно тези 
други цели, следва да бъдат 
гарантирани.

Or. en

Изменение 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 469
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 40а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Следва да се допуска 
обработването на лични данни, 
събрани за друга цел, за целите на 
публични научни изследвания, когато 
научното значение на обработването 
на събраните данни може да бъде 
обосновано. Когато се предоставят 
данни за извършване на публични 
научни изследвания, следва да бъде 
взета под внимание 
неприкосновеността на личния 
живот още при проектирането.

Or. en

Изменение 470
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) На личните данни, които по своето 
естество са чувствителни и уязвими по 
отношение на основните права или 
правото на неприкосновеност на личния 
живот, се полага специална защита. 
Такива данни не трябва да се 
обработват, освен ако субектът на 
данните не даде изричното си съгласие 
за това. Дерогации от тази забрана 
следва обаче да бъдат изрично 
предвидени по отношение на 
специфични нужди, по-специално 
когато обработването се извършва в 
хода на законните дейности на някои 
сдружения или фондации, чиято цел е 

(41) На личните данни, които по своето 
естество са чувствителни и уязвими по 
отношение на основните права или 
правото на неприкосновеност на личния 
живот, се полага специална защита. 
Такива данни не трябва да се 
обработват, освен ако субектът на 
данните не даде изричното си съгласие 
за това. Дерогации от тази забрана 
следва обаче да бъдат изрично 
предвидени по отношение на 
специфични нужди, по-специално 
когато обработването се извършва в 
хода на сключване или изпълнение на 
договор със субекта на данните или в 
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да се позволи упражняването на 
основните свободи.

хода на законните дейности на някои 
сдружения или фондации, чиято цел е 
да се позволи упражняването на 
основните свободи.

Or. en

Изменение 471
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) На личните данни, които по своето 
естество са чувствителни и уязвими по 
отношение на основните права или 
правото на неприкосновеност на личния 
живот, се полага специална защита. 
Такива данни не трябва да се 
обработват, освен ако субектът на 
данните не даде изричното си 
съгласие за това. Дерогации от тази
забрана следва обаче да бъдат изрично 
предвидени по отношение на 
специфични нужди, по-специално 
когато обработването се извършва в 
хода на законните дейности на някои 
сдружения или фондации, чиято цел е 
да се позволи упражняването на 
основните свободи.

(41) На личните данни, които по своето 
естество са чувствителни и уязвими по 
отношение на основните права или 
правото на неприкосновеност на личния 
живот, се полага специална защита. 
Въпреки това при обработването на 
лични данни следва да се вземе 
предвид контекстът, в който се 
извършва обработването. По-
специално това означава, че за да 
попадне в обхвата на забраната, 
обработването на лични данни, 
свързани със здравословното 
състояние, следва да е предназначено 
да разкрие информация, свързана със 
здравословното състояние. В тази 
връзка всички изрично посочени и 
подразбиращи се цели на 
обработването следва да бъдат взети 
предвид. За да се приложи забраната 
за обработване, следва да е 
достатъчно една от целите на 
обработването да се състои в 
извличане на информация, свързана 
със здравословното състояние.

Or. en
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Изменение 472
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Дерогации от забраната за 
обработване на чувствителни категории 
данни следва също да бъдат разрешени, 
ако са предвидени със закон и при 
спазването на подходящи гаранции за 
защита на личните данни и на други 
основни права, когато това е оправдано 
поради съображения от обществен 
интерес, и по-специално за здравни 
цели, включително за целите на 
общественото здраве, социалната 
закрила и управлението на здравни 
служби, особено с цел да се гарантира 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване или 
за исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

(42) Такива данни не трябва да се 
обработват, освен ако субектът на 
данните не даде изричното си 
съгласие за това. Дерогации от тази 
забрана следва обаче да бъдат изрично 
предвидени по отношение на 
специфични нужди, по-специално 
когато обработването се извършва в 
хода на законните дейности на някои 
сдружения или фондации, чиято цел е 
да се позволи упражняването на 
основните свободи. Дерогации от 
забраната за обработване на 
чувствителни категории данни следва 
също да бъдат разрешени, ако са 
предвидени със закон и при спазването 
на подходящи гаранции за защита на 
личните данни и на други основни 
права, когато това е оправдано поради 
съображения от обществен интерес, и 
по-специално за здравни цели, 
включително за целите на общественото 
здраве, като например за защита 
срещу сериозни трансгранични 
заплахи за здравето или с цел 
гарантиране на стандарти за високо 
качество и сигурност, включително 
за лекарства или медицински 
инструменти, и социалната закрила и 
управлението на здравни служби, 
особено с цел да се гарантира 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване или 
за исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

Or. en
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Изменение 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Дерогации от забраната за 
обработване на чувствителни категории 
данни следва също да бъдат разрешени, 
ако са предвидени със закон и при 
спазването на подходящи гаранции за 
защита на личните данни и на други 
основни права, когато това е оправдано 
поради съображения от обществен 
интерес, и по-специално за здравни 
цели, включително за целите на 
общественото здраве, социалната 
закрила и управлението на здравни 
служби, особено с цел да се гарантира 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване или 
за исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

(42) Дерогации от забраната за 
обработване на чувствителни категории 
данни следва също да бъдат разрешени, 
ако са предвидени със закон и при 
спазването на подходящи гаранции за 
защита на личните данни и на други 
основни права, когато това е оправдано 
поради съображения от обществен 
интерес, и по-специално за здравни 
цели, включително за целите на 
общественото здраве, социалната 
закрила и управлението на здравни 
служби, особено с цел да се гарантира 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване или 
за исторически, статистически и научни
цели.

Or. en

Изменение 474
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Ако обработваните от 
администратора данни не му позволяват 
да идентифицира дадено физическо 
лице, администраторът на данни не 
следва да е задължен да придобива 
допълнителна информация, за да 

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

идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент. 
В случай на искане за достъп 
администраторът следва да има право да 
поиска от субекта на данни повече 
информация, която да му позволи да 
намери личните данни, които лицето 
търси. Ако за субекта на данни е 
възможно да предостави такива 
данни, администраторите не следва 
да могат да се позовават на липса на 
информация за отхвърляне на искане 
за достъп.

Or. en

Изменение 475
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Съображение 45a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45а) Правото на защита на личните 
данни се основава на правото на 
субекта на данните да упражнява 
контрол върху личните данни, които 
се обработват. За тази цел на 
субекта на данните следва да се 
предоставят ясни и недвусмислени 
права за предоставяне на прозрачна, 
ясна и лесно разбираема информация 
във връзка с обработването на 
личните му данни, правото на 
достъп, коригиране и заличаване на 
личните му данни, правото на 
преносимост на данните и правото 
на възражение срещу създаването на 
профил. Освен това субектът на 
данните следва също така да има 
възможността да подаде жалба във 
връзка с обработването на лични 
данни от администратор или 
обработващ лични данни до 
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компетентния орган по защита на 
данните и да заведе дело, за да 
упражни своите права, както и 
правото на компенсация и 
обезщетение вследствие на незаконна 
операция по обработка или действие, 
несъвместимо с настоящия 
регламент. Разпоредбите на 
настоящия регламент следва да 
засилят, пояснят, гарантират и по 
целесъобразност, да кодифицират 
тези права.

Or. hu

Изменение 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 46а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46а) Субектите на данни следва да са 
информирани за операциите по 
обработване на данните, използвани 
от субекта, с когото 
взаимодействат, без да са затруднени 
от предоставения им цялостен обем 
информация. Следователно 
политиката за прозрачна и 
разбираема информация е централен 
елемент на всяка схема за обработка 
на данни. За да се позволи по-бързо 
разбиране и по-добра съвместимост 
на политиките за защита на 
данните, при предоставянето на 
информация на субекта на данни 
администраторите следва да 
оповестят накратко, чрез
информационни икони, 
информационните си политики,
преди да ги посочат подробно. Тези 
представени чрез икони 
информационни политики следва да 
са стандартизирани, така че да 
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могат да се предоставят в писмен и 
електронен формат и да могат да 
бъдат лесно прочетени с мобилни 
устройства. Могат да се добавят 
подробни обяснения или 
допълнителни бележки като част от 
предоставената на субектите на 
данни по-подробна информация. 
Когато се предоставят електронно, 
стандартизираните информационни 
политики следва да са в машинно 
четима форма, което да даде 
възможност за новаторски схеми на 
приложение.

Or. en

Изменение 477
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Следва да бъдат осигурени условия 
за улесняване на упражняването на 
правата на субектите на данни, 
предоставени с настоящия регламент, 
включително механизми за безплатно 
искане на достъп до данни, коригиране, 
заличаване и упражняване на правото на 
възражение. Администраторът следва да 
бъде задължен да отговори на исканията 
на субекта на данни в рамките на 
фиксиран срок и да посочи причините, 
в случай че не изпълни искането на 
субекта на данни.

(47) Следва да бъдат осигурени условия 
за улесняване на упражняването на 
правата на субектите на данни, 
предоставени с настоящия регламент, 
включително механизми за безплатно 
искане на достъп до данни, коригиране, 
заличаване и упражняване на правото на 
възражение. Администраторът следва да 
бъде задължен да отговори на исканията 
на субекта на данни в рамките на 
разумен срок и да посочи причините, в 
случай че не изпълни искането на 
субекта на данни.

Or. en

Изменение 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Следва да бъдат осигурени условия 
за улесняване на упражняването на 
правата на субектите на данни, 
предоставени с настоящия регламент, 
включително механизми за безплатно
искане на достъп до данни, коригиране, 
заличаване и упражняване на правото на 
възражение. Администраторът следва да 
бъде задължен да отговори на исканията 
на субекта на данни в рамките на 
фиксиран срок и да посочи причините, в 
случай че не изпълни искането на 
субекта на данни.

(47) Следва да бъдат осигурени условия 
за улесняване на упражняването на 
правата на субектите на данни, 
предоставени с настоящия регламент, 
включително механизми за искане на 
достъп до данни, коригиране, 
заличаване и упражняване на правото на 
възражение. Администраторът следва да 
бъде задължен да отговори на исканията 
на субекта на данни в рамките на 
фиксиран срок и да посочи причините, в 
случай че не изпълни искането на 
субекта на данни.

Or. en

Изменение 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(48) Принципите на добросъвестно и 
прозрачно обработване изискват 
субектът на данни да бъде информиран, 
по-специално за наличието на операция 
по обработване и нейната цел, 
продължителността на съхранение на 
данните, и когато това не е възможно, 
за критериите, според които се 
определя периодът 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.
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Or. en

Изменение 480
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(48) Принципите на добросъвестно и 
прозрачно обработване изискват 
субектът на данни да бъде информиран, 
по-специално за наличието на операция 
по обработване и нейната цел, 
продължителността на съхранение на 
данните, наличието на право на достъп, 
коригиране или заличаване и на правото 
да се подават жалби. Степента на 
подробност на информацията, 
свързана с периода, в който ще се 
съхраняват личните данни може да 
варира в зависимост от конкретните 
обстоятелства. Когато е възможно, 
това може да се изрази с конкретен 
период, в противен случай е 
достатъчно посочване на срок, като 
например правила за давност. 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. en

Изменение 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 48
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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, 
планирания период 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.

Or. en

Изменение 482
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 48а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48а) Администраторът или 
обработващият лични данни следва 
да публикува информация за това 
колко често лични данни са изисквани 
от полицейски или съдебни органи, от 
кои държави произхождат тези 
искания и колко често тези искания 
са напълно или частично отказани. 

Or. en

Изменение 483
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 51
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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, 
какви критерии могат да се 
използват като основа за определяне 
на продължителността на 
съхранение на 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. en

Обосновка

Заимствано от становище на IMCO.

Изменение 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 51
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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 лични 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 личните
данни, за какъв срок, кои са 
получателите на личните данни, каква 
е логиката на личните данни, които се 
обработват, и какви биха могли да бъдат 
последствията от такова обработване. 
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. en

Изменение 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 

(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 
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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.

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 или, когато това не е 
възможно, за критериите, според 
които се определя срокът за 
съхранение на данните, 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. en

Изменение 486
Louis Michel

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, 

(51) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните лични 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 личните
данни, за какъв срок, кои са 
получателите на личните данни, каква 
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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.

е логиката на личните данни, 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, 
като използвани алгоритми, защита 
на мрежи и безопасност на 
информацията, 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. en

Изменение 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 физически лица. 
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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.

Тези съображения обаче не следва да 
водят до отказ на всякаква информация 
на съответния субект на данни.

Or. en

Изменение 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Администраторът следва да 
използва всички разумни мерки за 
проверка на самоличността на субекта 
на данни, който иска достъп, по-
специално по отношение на онлайн 
услугите и онлайн идентификаторите. 
Администраторът не следва да запазва 
лични данни с единствената цел да 
може да отговори на потенциални 
искания.

(52) Администраторът следва да 
използва всички разумни мерки във 
връзка с предлаганите продукти или 
услуги или по друг начин във връзка с
отношенията между 
администратора и субекта на данни, 
и на чувствителността на 
обработваните лични данни за 
проверка на самоличността на субекта 
на данни, който иска достъп, по-
специално по отношение на онлайн 
услугите и онлайн идентификаторите. 
Администраторът не следва да запазва, 
нито да бъде принуждаван да събира
лични данни с единствената цел да 
може да отговори на потенциални 
искания.

Or. en

Обосновка

В някои случаи спазването на изискването за право на достъп ще наложи на 
администратора необходимостта да събира (повече) лични данни от субекта на 
данни, за да изпълни искането. В съответствие с принципа за свеждане до минимум 
на събираните данни това възможно последствие следва да се избягва.
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Изменение 489
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

„Правото да бъдеш забравен“ не се предвижда в настоящия регламент. Използването 
на този термин обещава на субектите на данни право, което те на практика нямат. 
Правото на заличаване трябва да има възможно най-голяма сила и да отчита 
възможните трудности, свързани с отстраняването на лични данни в Интернет. 
Това следва да бъде направено чрез утвърждаване на правото на заличаване, вместо с 
обещания за несъществуващи права посредством заблуждаващи заглавия.

Изменение 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

цели, по съображения от обществен 
интерес в областта на общественото 
здраве, за упражняване на правото на 
свобода на изразяване, когато се изисква 
по закон или когато съществува 
причина да бъде ограничено 
обработването на данните, вместо 
данните да бъдат заличени.

Or. en

Изменение 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Всяко лице следва да има право на 
коригиране на личните данни, свързани 
с него, както и правото „да бъде 
забравен“, когато обработването на тези 
данни не е в съответствие с настоящия 
регламент. По-специално, субектите на 
данни следва да имат право личните им 
данни да се заличават и да не бъдат 
обработвани повече, когато данните 
престанат да бъдат необходими с оглед 
на целите, за които са били събрани или 
обработвани по-друг начин, когато 
субектите на данните са оттеглили 
своето съгласие за обработването им, 
когато възразяват срещу обработването 
на лични данни, свързани с тях, или 
когато обработването на личните им 
данни по друг начин не е в съответствие 
с настоящия регламент. Това право е 
особено важно, когато субектът на 
данни е дал съгласието си като дете, 
когато не е осъзнавал напълно 
рисковете, свързани с обработването, и 
впоследствие желае да премахне такива 
лични данни, особено когато са в 
Интернет. По-нататъшното запазване на 
данните обаче следва да бъде позволено, 

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

когато е необходимо за исторически, 
статистически, обобщени и 
научноизследователски цели, по 
съображения от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, с цел 
обработване на медицински данни за 
целите на здравеопазването, за 
упражняване на правото на свобода на 
изразяване, когато се изисква по закон 
или когато съществува причина да бъде 
ограничено обработването на данните,
вместо данните да бъдат заличени.

Or. en

Обосновка

Правото да бъдеш забравен следва да не се прилага по отношение на лични данни, 
свързани със здравословното състояние, когато тези данни се обработват за целите 
на здравеопазването, както се посочва в член 81, буква а). От жизненоважно значение 
за субекта на данни е да се поддържа пълна документация във връзка с неговото 
здравословно състояние с цел осигуряване на най-подходящите грижи и лечение през 
целия му живот.

Изменение 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

данни по друг начин не е в съответствие 
с настоящия регламент. Това право е 
особено важно, когато субектът на 
данни е дал съгласието си като дете, 
когато не е осъзнавал напълно 
рисковете, свързани с обработването, и 
впоследствие желае да премахне такива 
лични данни, особено когато са в 
Интернет. По-нататъшното запазване на 
данните обаче следва да бъде позволено, 
когато е необходимо за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели, по съображения от обществен 
интерес в областта на общественото 
здраве, за упражняване на правото на 
свобода на изразяване, когато се изисква 
по закон или когато съществува 
причина да бъде ограничено 
обработването на данните, вместо 
данните да бъдат заличени.

Or. en

Изменение 493
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

обработвани по-друг начин, когато 
субектите на данните са оттеглили 
своето съгласие за обработването им, 
когато възразяват срещу обработването 
на лични данни, свързани с тях, или 
когато обработването на личните им 
данни по друг начин не е в съответствие 
с настоящия регламент. Това право е 
особено важно, когато субектът на 
данни е дал съгласието си като дете, 
когато не е осъзнавал напълно 
рисковете, свързани с обработването, и 
впоследствие желае да премахне такива 
лични данни, особено когато са в 
Интернет. По-нататъшното запазване на 
данните обаче следва да бъде позволено, 
когато е необходимо за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели, по съображения от обществен 
интерес в областта на общественото 
здраве, за упражняване на правото на 
свобода на изразяване, когато се изисква 
по закон или когато съществува 
причина да бъде ограничено 
обработването на данните, вместо 
данните да бъдат заличени. И все пак, в 
тези случаи и при положение че 
неговите интереси и основни права 
или свободи имат преимущество, 
субектът на данните следва да може 
да упражни правото си на възражение 
по отношение на установяването на 
връзки до неговите лични данни или 
изготвянето на техни копия или 
реплики, ако въпросните цели не 
налагат това.

Or. es

Обосновка

В изключенията от „правото да бъдеш забравен“ има типични ситуации на 
цифровата среда, в които разпространението на тези данни чрез интернет и чрез 
използването на търсачки може да нанесе вреди на субекта на данните, които той не 
е длъжен да понася. Универсалните разпространение и достъп се ограничават, 
когато интересите и основните права и свободи на субекта на данните имат 
преимущество и при условие че не представляват съществена част от мотивите за 
запазване на оригиналните данни.
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Изменение 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(53) Всяко лице следва да има право на 
коригиране на личните данни, свързани 
с него, както и правото „да бъде 
забравен“, когато обработването на тези 
данни не е в съответствие с настоящия 
регламент. По-специално, субектите на 
данни следва да имат право личните им 
данни да се заличават и да не бъдат 
обработвани повече, когато данните 
престанат да бъдат необходими с оглед 
на целите, за които са били събрани или 
обработвани по-друг начин, когато 
субектите на данните са оттеглили 
своето съгласие за обработването им, 
когато възразяват срещу обработването 
на лични данни, свързани с тях, или 
когато обработването на личните им 
данни по друг начин не е в съответствие 
с настоящия регламент. Това право е 
особено важно, когато субектът на 
данни е дал съгласието си като дете, 
когато не е осъзнавал напълно 
рисковете, свързани с обработването, и 
впоследствие желае да премахне такива 
лични данни, особено когато са в 
Интернет. По-нататъшното запазване на 
данните обаче следва да бъде позволено, 
когато е необходимо за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели, за целите на здравеопазването в 
съответствие с член 81, за 
упражняване на правото на свобода на 
изразяване, когато се изисква по закон 
или когато съществува причина да бъде 
ограничено обработването на данните,
вместо данните да бъдат заличени.
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Or. en

Обосновка

За осигуряване на съответствие с текста на член 81.

Изменение 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

изразяване, когато се изисква по закон 
или когато съществува причина да бъде 
ограничено обработването на данните,
вместо данните да бъдат заличени.

Or. en

Изменение 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

цели, за целите на здравеопазването в 
съответствие с член 81, за 
упражняване на правото на свобода на 
изразяване, когато се изисква по закон 
или когато съществува причина да бъде 
ограничено обработването на данните,
вместо данните да бъдат заличени. 
Правото на заличаване не следва да се 
прилага, когато съхранението на 
лични данни е необходимо за 
изпълнението на договор със субекта 
на данни или когато има регулаторни 
изисквания за съхранение на тези 
данни, или с цел предотвратяване на 
финансови престъпления.

Or. en

Изменение 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\926396BG.doc 119/201 PE504.340v01-00

BG

особено важно, когато субектът на 
данни е дал съгласието си като дете, 
когато не е осъзнавал напълно 
рисковете, свързани с обработването, и 
впоследствие желае да премахне такива 
лични данни, особено когато са в 
Интернет. По-нататъшното запазване на 
данните обаче следва да бъде позволено, 
когато е необходимо за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели, по съображения от обществен 
интерес в областта на общественото 
здраве, за упражняване на правото на 
свобода на изразяване, когато се изисква 
по закон или когато съществува 
причина да бъде ограничено 
обработването на данните вместо 
данните да бъдат заличени.

с настоящия регламент. Това право е 
особено важно, когато субектът на 
данни е дал съгласието си като дете, 
когато не е осъзнавал напълно 
рисковете, свързани с обработването, и 
впоследствие желае да премахне такива 
лични данни, особено когато са в 
Интернет. По-нататъшното запазване на 
данните обаче следва да бъде позволено, 
когато е необходимо за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели, за целите на здравеопазването в 
съответствие с член 81, за 
упражняване на правото на свобода на
изразяване, когато се изисква по закон 
или когато съществува причина да бъде 
ограничено обработването на данните,
вместо данните да бъдат заличени. 
Правото на заличаване не следва да се 
прилага, когато съхранението на 
лични данни е необходимо за 
изпълнението на договор със субекта 
на данни или когато има регулаторни 
изисквания за съхранение на тези 
данни, или с цел предотвратяване на 
финансови престъпления.

Or. en

Изменение 498
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 53a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Общото съгласие е необходимост при провеждане на изследвания в областта на 
медицината, които използват биобанки и тъканни банки наред с други форми. 
Биобанките представляват съвкупност от биологични проби и данни, събрани в 
рамките на определен период от време, и използвани за целите на медицинските 
изследвания и диагностиката. Възможността субектът на данни да предостави 
общо съгласие при първото си посещение при лекар позволява на изследователите да 
използват тези данни, без да се налага да се свързват със субекта на данни при всяко 
незначително изследване, което провеждат.

Изменение 499
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел утвърждаване на „правото 
да бъдеш забравен“ в онлайн средата, 
правото на заличаване следва също да 
бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил 
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен да уведоми 
третите страни, които обработват 
такива данни, че субектът на 
данните е поискал от него 
заличаването на всякакви връзки към 
тези лични данни или на техните 
копия или реплики. С цел да осигури 
тази информация администраторът 
следва да предприеме всички разумни 
мерки, в това число технически 
мерки, по отношение на данните, за 
чието публикуване носи отговорност. 
Що се отнася до публикуването на 
лични данни от трети страни, 
администраторът следва да се счита 
за отговорен за публикуването им, 
когато е разрешил на третата 
страна това публикуване.

заличава се
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Or. en

Изменение 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел утвърждаване на „правото 
да бъдеш забравен“ в онлайн средата, 
правото на заличаване следва също да 
бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил 
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен да уведоми 
третите страни, които обработват 
такива данни, че субектът на 
данните е поискал от него 
заличаването на всякакви връзки към 
тези лични данни или на техните 
копия или реплики. С цел да осигури 
тази информация администраторът 
следва да предприеме всички разумни 
мерки, в това число технически 
мерки, по отношение на данните, за 
чието публикуване носи отговорност. 
Що се отнася до публикуването на 
лични данни от трети страни, 
администраторът следва да се счита 
за отговорен за публикуването им, 
когато е разрешил на третата 
страна това публикуване.

заличава се

Or. en

Изменение 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 54



PE504.340v01-00 122/201 AM\926396BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел утвърждаване на „правото да 
бъдеш забравен“ в онлайн средата, 
правото на заличаване следва също да 
бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил 
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен да уведоми 
третите страни, които обработват такива 
данни, че субектът на данните е поискал 
от него заличаването на всякакви връзки 
към тези лични данни или на техните 
копия или реплики. С цел да осигури 
тази информация администраторът 
следва да предприеме всички разумни 
мерки, в това число технически мерки, 
по отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност. Що се 
отнася до публикуването на лични 
данни от трети страни, администраторът 
следва да се счита за отговорен за 
публикуването им, когато е разрешил на 
третата страна това публикуване.

(54) С цел утвърждаване на правото на 
заличаване в онлайн средата, то следва 
също да бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил 
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен да уведоми 
третите страни, които обработват такива 
данни, че субектът на данните е поискал 
от него заличаването на всякакви връзки 
към тези лични данни или на техните 
копия или реплики. С цел да осигури 
тази информация администраторът 
следва да предприеме всички разумни 
мерки, в това число технически мерки, 
по отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност. Що се 
отнася до публикуването на лични 
данни от трети страни, администраторът 
следва да се счита за отговорен за 
публикуването им, когато е разрешил на 
третата страна това публикуване.

Or. en

Изменение 502
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел утвърждаване на „правото да 
бъдеш забравен“ в онлайн средата, 
правото на заличаване следва също да 
бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил 
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен да уведоми 
третите страни, които обработват такива 
данни, че субектът на данните е поискал 
от него заличаването на всякакви връзки 

(54) С цел утвърждаване на „правото да 
бъдеш забравен“ в онлайн средата,
правото на заличаване следва също да 
бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил 
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен, когато това е 
възможно и като се отчете 
специфичният контекст, в който 
данните са били публикувани, както и 
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към тези лични данни или на техните 
копия или реплики. С цел да осигури 
тази информация администраторът 
следва да предприеме всички разумни 
мерки, в това число технически мерки, 
по отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност. Що се 
отнася до публикуването на лични 
данни от трети страни, администраторът 
следва да се счита за отговорен за 
публикуването им, когато е разрешил на 
третата страна това публикуване.

отговорностите на субекта на данни 
и на лицето, което ги обработва, да 
заличи станалите обществено 
достъпни лични данни. Когато това е 
възможно, лицето, обработващо 
лични данни, следва да уведоми 
третите страни, които обработват такива 
данни, че субектът на данните е поискал 
от него заличаването на всякакви връзки 
към тези лични данни или на техните 
копия или реплики. С цел да осигури 
тази информация администраторът 
следва да предприеме всички разумни 
мерки, в това число технически мерки, 
по отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност. Що се 
отнася до публикуването на лични 
данни от трети страни, администраторът 
следва да се счита за отговорен за 
публикуването им, когато е разрешил на 
третата страна това публикуване.

Or. en

Изменение 503
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел утвърждаване на „правото да 
бъдеш забравен“ в онлайн средата, 
правото на заличаване следва също да 
бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил 
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен да уведоми 
третите страни, които обработват такива 
данни, че субектът на данните е поискал 
от него заличаването на всякакви връзки 
към тези лични данни или на техните 
копия или реплики. С цел да осигури 
тази информация администраторът 
следва да предприеме всички разумни 

(54) С цел утвърждаване на „правото да 
бъдеш забравен“ в онлайн средата, 
правото на заличаване следва също да 
бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил 
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен да уведоми 
третите страни, които обработват такива 
данни, че субектът на данните е поискал 
от него заличаването на всякакви връзки 
към тези лични данни или на техните 
копия или реплики. С цел да осигури 
тази информация администраторът 
следва да предприеме всички разумни 
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мерки, в това число технически мерки, 
по отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност. Що се 
отнася до публикуването на лични 
данни от трети страни, администраторът 
следва да се счита за отговорен за 
публикуването им, когато е разрешил на 
третата страна това публикуване.

мерки, в това число технически мерки, 
по отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност. В 
случаите, в които мерките, взети от 
администратора, не са били 
ефективни или администраторът е 
изчезнал, преустановил е 
съществуването си или субектът на 
данни не може да установи връзка с 
него, съответният субект на данни 
следва да има право, предоставено му 
от трета страна, на заличаване на 
всякакви връзки към тези данни или 
копия или реплики от тях. Що се 
отнася до публикуването на лични 
данни от трети страни, администраторът 
следва да се счита за отговорен за 
публикуването им, когато е разрешил на 
третата страна това публикуване.

Or. es

Обосновка

Целта е субектът на данните да може да се обърне към трета страна, която 
обработва личните му данни, при невъзможност да бъде изпълнено правото му „да 
бъде забравен“ посредством администратора на данни.

Изменение 504
Louis Michel

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 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 505
Jan Mulder

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.

(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. Администраторите на данни 
следва насърчават разработването на 
оперативно съвместими формати, 
които позволяват преносимост на 
данните. 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.

Or. en
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Обосновка

Потребителите следва да могат лесно да пренасят своите данни от едно лице, което 
ги обработва/администрира на друго. Това би засилило конкуренцията.

Изменение 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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.

(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, предоставящ безплатен 
достъп, оперативна съвместимост и, 
когато е възможно, използващ 
софтуер с отворен код, 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. 
Доставчиците на услуги на 
информационното общество не
следва да правят предаването на тези 
данни задължително за 
предоставянето на своите услуги. 
Социалните мрежи следва да бъдат 
насърчавани, доколкото е възможно, 
да съхраняват данните по начин, 
който позволява ефективна 
преносимост на данните за 
субектите на данни.

Or. en
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Изменение 507
Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) В случаите, когато личните данни 
биха могли да бъдат законно 
обработвани за защита на 
жизненоважните интереси на субекта на 
данните или по съображения, свързани с 
обществен интерес, с упражняването на 
официални правомощия или със 
законните интереси на 
администратора, всеки субект на
данни следва, при все това, да има право 
на възражение срещу обработването на 
данни, свързани с него. 
Администраторът носи тежестта на 
доказване, че неговите законни 
интереси имат преимущество пред 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данни.

(56) В случаите, когато личните данни 
биха могли да бъдат законно 
обработвани за защита на 
жизненоважните интереси на субекта на 
данните или по съображения, свързани с 
обществен интерес или с упражняването 
на официални правомощия, всеки 
субект на данни следва, при все това, да 
има право на възражение срещу 
обработването на данни, свързани с 
него. Администраторът носи тежестта 
на доказване, че неговите законни 
интереси имат преимущество пред 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данни.

Or. en

Обосновка

За да се възстанови балансът между администратор и субект на данни, възражение 
срещу обработването на данни въз основа на законен интерес трябва винаги да се 
разрешава, а не само въз основа на конкретна ситуация на субекта на данни.

Изменение 508
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Когато се обработват лични данни 
за целите на директния маркетинг, 
субектът на данните следва да има 
право на възражение срещу такова 

(57) Когато се обработват лични данни 
за една или повече конкретни цели, 
субектът на данните следва да има 
право на предварително възражение 
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обработване безплатно и по начин, 
който може лесно и ефективно да се 
използва.

срещу такова обработване безплатно и 
по начин, който може лесно и 
ефективно да се използва. Когато 
съгласието първоначално е използвано 
като законно основание за 
обработването на данните, 
администраторът следва редовно да 
информира субекта на данни относно 
правата му по силата на членове 15, 
17, 18 и 19.

Or. en

Изменение 509
Françoise Castex

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Когато се обработват лични данни 
за целите на директния маркетинг, 
субектът на данните следва да има 
право на възражение срещу такова 
обработване безплатно и по начин, 
който може лесно и ефективно да се 
използва.

(57) Когато се обработват лични данни 
въз основа на законния интерес на 
администратора на данни, субектът 
на данните следва да има право на 
предварително възражение срещу 
такова обработване предварително,
безплатно и по начин, който може лесно 
и ефективно да се използва.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се утвърди силно право на възражение срещу всяко обработване на 
данни въз основа на законен интерес в съответствие в новото съображение 39а, 
което изключва директния маркетинг от законните интереси.

Изменение 510
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 57
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Когато се обработват лични данни 
за целите на директния маркетинг, 
субектът на данните следва да има 
право на възражение срещу такова 
обработване безплатно и по начин, 
който може лесно и ефективно да се 
използва.

(57) Когато се обработват лични данни 
за една или повече конкретни цели, 
субектът на данните следва да има 
право на предварително възражение 
срещу такова обработване безплатно и 
по начин, който може лесно и 
ефективно да се използва.

Or. en

Изменение 511
Nathalie Griesbeck

Предложение за регламент
Съображение 57а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57а) Списъците за отказ от спам 
включват лица, изразили желание да 
не получават рекламни съобщения 
или непотърсени търговски послания 
по едни или повече комуникационни 
канали, и се управляват от 
професионални организации или 
асоциации на потребителите. 
Публичните органи следва енергично 
да насърчават предприятията да 
използват тези списъци. В рамките 
на използването на лични данни за 
целите на директния маркетинг 
потребителят следва винаги да бъде 
информиран дали предприятието 
фигурира или не фигурира в списък за 
отказ от спам. Информацията следва 
да изяснява целта на списъка за отказ 
от спам и начините за включване в 
него.

Or. fr
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Обосновка

Списъците за отказ от спам могат да бъдат особено подходящ и ефективен 
инструмент в рамките на директния маркетинг. Въпреки това, те остават малко 
известни. Уместно е развитието им да бъде насърчавано.

Изменение 512
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(58) Субект на данни следва да 
подлежи на мярка, която се основава на 
създаването на профил, само ако 
обработването се извършва 
законосъобразно и се основава на 
правото на Съюза или на държава 
членка, предвиждащо същевременно 
подходящи мерки за опазването на 
законните интереси на субекта на 
данни. Всяко физическо лице следва да 
има право да възрази срещу това да 
бъде подложен на мерки, които се 
основават на създаването на профил.

Or. en

Изменение 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

лице следва да има право да не подлежи 
на мярка, която се основава на 
създаването на профил чрез 
автоматизирано обработване и която 
води до правни последици, свързани с 
това физическо или юридическо лице, 
или оказва съществено влияние върху 
него. Реалните последици следва да са 
съпоставими по сила с правните 
такива, за да попаднат в обхвата на 
тази разпоредба. Това не важи за 
мерките, свързани с търговските 
съобщения, като например в 
областта на управлението на 
взаимоотношенията с клиентите 
или привличането на нови клиенти.
Въпреки това мярка, която се основава 
на създаването на профил чрез
автоматизирано обработване и 
която води до правни последици, 
свързани с физическо или юридическо 
лице, или оказва съществено влияние 
върху физическо лице, следва да бъде 
позволена, когато е изрично разрешена 
от закона, когато се извършва в хода на 
сключването или изпълнението на 
договор или когато субектът на данни е 
дал съгласието си. Във всеки случай 
такова обработване следва да подлежи 
на подходящи гаранции, включително 
конкретното информиране на субекта на 
данните и правото на получаване на 
човешка намеса, като такава мярка не 
следва да се отнася за дете.

Or. en

Изменение 514
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

има право да не подлежи на мярка, 
която се основава на създаването на 
профил чрез автоматизирано 
обработване и която води до правни 
последици, свързани с това физическо 
лице, или оказва съществено влияние 
върху него. Реалните последици следва 
да са съпоставими по сила с правните 
такива, за да попаднат в обхвата на 
тази разпоредба. Това не важи за 
мерките, свързани с търговските 
съобщения, като например в 
областта на управлението на 
взаимоотношенията с клиентите 
или привличането на нови клиенти.
Въпреки това мярка, която се основава 
на създаването на профил чрез 
автоматизирано обработване и 
която води до правни последици, 
свързани с физическо лице, или оказва 
съществено влияние върху него, следва 
да бъде позволена, когато е изрично 
разрешена от закона, когато се 
извършва в хода на сключването или 
изпълнението на договор или когато 
субектът на данни е дал съгласието си. 
Във всеки случай такова обработване 
следва да подлежи на подходящи 
гаранции, включително конкретното 
информиране на субекта на данните и 
правото на получаване на човешка 
намеса, като такава мярка не следва да 
се отнася за дете.

Or. en

Изменение 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Всяко физическо лице следва да 
има право да не подлежи на мярка, 

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

на мярка, която се основава на 
създаването на профил чрез 
автоматизирано обработване и която 
води до правни последици, свързани с 
това физическо или юридическо лице, 
или оказва съществено влияние върху 
него. Реалните последици следва да са 
съпоставими по сила с правните 
такива, за да попаднат в обхвата на 
тази разпоредба. Това не важи за 
мерките, свързани с търговските 
съобщения, като например в 
областта на управлението на 
взаимоотношенията с клиентите 
или привличането на нови клиенти.
Въпреки това мярка, която се основава 
на създаването на профил чрез 
автоматизирано обработване и 
която води до правни последици, 
свързани с физическо или юридическо 
лице, или оказва съществено влияние 
върху физическо лице, следва да бъде 
позволена, когато е изрично разрешена 
от закона, когато се извършва в хода на 
сключването или изпълнението на 
договор или когато субектът на данни е 
дал съгласието си. Във всеки случай 
такова обработване следва да подлежи 
на подходящи гаранции, включително 
конкретното информиране на субекта на 
данните и правото на получаване на 
човешка намеса, като такава мярка не 
следва да се отнася за дете.

Or. en

Изменение 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Ограничения на специалните 
принципи и на правото на информация, 

(59) Ограничения на специалните 
принципи и на правото на информация, 
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достъп, коригиране и заличаване или на 
правото на преносимост на данните, на 
възражение, на мерки, основани на 
създаване на профили, както и 
уведомяването на субект на данни за 
нарушение на защитата на данни и на 
определени, свързани с това, 
задължения на администраторите, могат 
да бъдат налагани от правото на Съюза 
или на държава членка, доколкото това 
е необходимо и пропорционално в едно 
демократично общество с оглед на 
защитата на обществената сигурност, 
включително защитата на живота на 
хората, по-специално при природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления или нарушения на 
етичните кодекси при регламентираните 
професии, други обществени интереси 
на Съюза или на държава членка, и по-
специално на важен икономически 
или финансов интерес на Съюза или на 
държава членка, или за защитата на 
субекта на данни или на правата и 
свободите на други лица. Тези 
ограничения следва да бъдат в 
съответствие с изискванията, 
определени в Хартата за основните 
права на Европейския съюз и в 
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи.

достъп, коригиране и заличаване или на 
правото на преносимост на данните, на 
възражение, на мерки, основани на 
създаване на профили, както и 
уведомяването на субект на данни за 
нарушение на защитата на данни и на 
определени, свързани с това, 
задължения на администраторите, могат 
да бъдат налагани от правото на Съюза 
или на държава членка, доколкото това 
е необходимо и пропорционално в едно 
демократично общество с оглед на 
защитата на обществената сигурност, 
включително защитата на живота на 
хората, по-специално при природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на 
специфични престъпления или 
нарушения на етичните кодекси при 
регламентираните професии, други 
специфични и ясно дефинирани 
обществени интереси на Съюза или на 
държава членка, или за защитата на 
субекта на данни или на правата и 
свободите на други лица. Тези 
ограничения следва да бъдат в 
съответствие с изискванията, 
определени в Хартата за основните 
права на Европейския съюз и в 
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи.

Or. en

Изменение 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Ограничения на специалните 
принципи и на правото на информация, 

(59) Ограничения на специалните 
принципи и на правото на информация, 
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достъп, коригиране и заличаване или на 
правото на преносимост на данните, 
на възражение, на мерки, основани на 
създаване на профили, както и 
уведомяването на субект на данни за 
нарушение на защитата на данни и на 
определени, свързани с това, 
задължения на администраторите, могат 
да бъдат налагани от правото на Съюза 
или на държава членка, доколкото това 
е необходимо и пропорционално в едно 
демократично общество с оглед на 
защитата на обществената сигурност, 
включително защитата на живота на 
хората, по-специално при природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления или нарушения на 
етичните кодекси при регламентираните 
професии, други обществени интереси 
на Съюза или на държава членка, и по-
специално на важен икономически или 
финансов интерес на Съюза или на 
държава членка, или за защитата на 
субекта на данни или на правата и 
свободите на други лица. Тези 
ограничения следва да бъдат в 
съответствие с изискванията, 
определени в Хартата за основните 
права на Европейския съюз и в 
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи.

достъп, коригиране и заличаване, на 
възражение, на мерки, основани на 
създаване на профили, както и 
уведомяването на субект на данни за 
нарушение на защитата на данни и на 
определени, свързани с това, 
задължения на администраторите, могат 
да бъдат налагани от правото на Съюза 
или на държава членка, доколкото това 
е необходимо и пропорционално в едно
демократично общество с оглед на 
защитата на обществената сигурност, 
включително защитата на живота на 
хората, по-специално при природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления или нарушения на 
етичните кодекси при регламентираните 
професии, други обществени интереси 
на Съюза или на държава членка, и по-
специално на важен икономически или 
финансов интерес на Съюза или на 
държава членка, или за защитата на 
субекта на данни или на правата и 
свободите на други лица. Тези 
ограничения следва да бъдат в 
съответствие с изискванията, 
определени в Хартата за основните 
права на Европейския съюз и в 
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи.

Or. en

Изменение 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Следва да бъдат установени 
цялостната отговорност и задължения 

(60) Следва да бъдат установени 
цялостната отговорност и задължения 
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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.

на администратора за всяко обработване 
на лични данни, извършено от 
администратора или от негово име, за 
да се гарантира отчетността. По-
специално, администраторът следва да 
гарантира и да бъде длъжен да докаже 
съответствието на всяка операция по 
обработване с настоящия регламент.

Or. en

Изменение 519
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни във връзка с 
обработването на лични данни изисква 
предприемането на подходящи 
технически и организационни мерки 
както в момента на разработване на 
обработването, така и в момента на 
самото обработване, за да се гарантира, 
че са изпълнени изискванията на 
настоящи регламент. С цел да се 
гарантира и докаже съответствие с 
настоящия регламент администраторът 
следва да приеме вътрешни политики и 
да предприеме подходящи мерки, които 
отговарят по-специално на принципите 
за защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране.

(61) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни във връзка с 
обработването на лични данни изисква 
предприемането на подходящи 
технически и организационни мерки 
както в момента на разработване на 
обработването, така и в момента на 
самото обработване, за да се гарантира, 
че са изпълнени изискванията на 
настоящи регламент. С цел да се 
гарантира и докаже съответствие с 
настоящия регламент администраторът 
следва системно да зачита 
независимия избор на субектите на 
данни и да приеме вътрешни политики 
и да предприеме подходящи мерки, 
които отговарят по-специално на 
принципите за защита на данните още 
при проектирането и по подразбиране.

Or. en

Изменение 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни във връзка с 
обработването на лични данни изисква
предприемането на подходящи 
технически и организационни мерки 
както в момента на разработване на 
обработването, така и в момента на 
самото обработване, за да се гарантира, 
че са изпълнени изискванията на 
настоящи регламент. С цел да се 
гарантира и докаже съответствие с 
настоящия регламент 
администраторът следва да приеме 
вътрешни политики и да предприеме 
подходящи мерки, които отговарят 
по-специално на принципите за 
защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране.

(61) С цел да се отговори на 
очакванията на потребителите и 
стопанските субекти по отношение 
на защитата на правата и свободите на 
субектите на данни във връзка с 
обработването на лични данни следва да 
се предприемат подходящи 
организационни мерки както в момента 
на разработване на обработването, така 
и в момента на самото обработване, за 
да се гарантира, че са изпълнени 
изискванията на настоящи регламент. 
Следва да се насърчават мерки, които 
имат за цел увеличаване на 
информираността на 
потребителите и улесняване на 
техния избор, на основата на 
сътрудничество с предприятията и в 
подкрепа на иновативни решения, 
продукти и услуги.

Or. en

Обосновка

Начинът за интегриране на неприкосновеността на личния живот и защитата на 
данните във вътрешните процеси следва да остане гъвкав и да дава възможност за 
адаптиране. Концепцията за защита на личния живот още при проектирането (PbD) 
следва да бъде технологично неутрална, да не въвежда специални технологии или 
оперативни мандати и да не допринася за разграничаване между ИКТ и другите 
сектори.

Изменение 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Предложение за регламент
Съображение 61a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61а) Важно е да се започне 
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структурен диалог с предприятията с 
цел прилагане на настоящия 
регламент. Предприятията следва да 
поемат своя дял от отговорността и 
да излязат с иновативни решения, 
продукти и услуги с цел увеличаване 
на гаранциите за защита на личните 
данни, особено на децата, например 
чрез кодекси за поведение и механизми 
за наблюдение. Усилията за 
саморегулация не освобождават 
предприятията от необходимостта 
да прилагат настоящия регламент.

Or. en

Изменение 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 на обработването съвместно с 
други администратори или когато 
дадена операция по обработване се 
извършва от името на даден 
администратор.

Or. en

Изменение 523
Louis Michel
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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 на обработването съвместно с 
други администратори или когато 
дадена операция по обработване се 
извършва от името на даден 
администратор.

Or. en

Изменение 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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 

(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 на обработването съвместно с
други администратори или когато 
дадена операция по обработване се 
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операция по обработване се извършва от 
името на даден администратор.

извършва от името на даден 
администратор.

Or. en

Изменение 525
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 62а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62а) Обменът на данни между 
отговорния орган и страната, която 
обработва данни по силата на 
договорно споразумение, не 
представлява комуникация на данни, 
подлежаща на допълнителните 
предпоставки за допустимост, 
посочени в този регламент. 
Съвместната отговорност, 
произтичаща от наличието на 
договорно споразумение, и 
унифицираното равнище на защита, 
което се създава от него, гарантира 
внимателно обработване на личните 
данни. Следователно отговорните 
органи и страните, които 
обработват данни по силата на 
договорно споразумение, не следва да 
се считат за получатели.

Or. en

Изменение 526
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Когато даден администратор, който (63) Когато даден администратор, който 
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не е установен в Съюза, обработва 
лични данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза и дейностите му 
по обработването са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни или с 
наблюдението на тяхното поведение, 
администраторът следва да определи 
представител, освен ако не е установен в 
трета държава, която гарантира 
адекватно ниво на защита или е малко 
или средно предприятие или обществен 
орган или структура, или когато
администраторът предлага само 
понякога стоки и услуги на такива 
субекти на данни. Представителят 
следва да действа от името на 
администратора, а надзорният орган 
може да се обръща към него.

не е установен в Съюза, обработва 
лични данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, и дейностите му 
по обработването са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни или с 
наблюдението на субекти на данни, 
администраторът следва да определи 
представител, освен ако не е установен в 
трета държава, която гарантира 
адекватно ниво на защита, или е 
предприятие, което обработва лични 
данни на по-малко от 500 субекти на 
данни, или е обществен орган или 
структура, когато администраторът 
предлага само понякога стоки и услуги 
на такива субекти на данни. 
Представителят следва да действа от 
името на администратора, а надзорният 
орган може да се обръща към него.

Or. en

Изменение 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Когато даден администратор, който 
не е установен в Съюза, обработва 
лични данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза и дейностите 
му по обработването са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни или с 
наблюдението на тяхното поведение, 
администраторът следва да определи 
представител, освен ако не е установен в 
трета държава, която гарантира 
адекватно ниво на защита или е малко 
или средно предприятие или обществен 
орган или структура, или когато 
администраторът предлага само 

(63) Когато даден администратор, който 
не е установен в Съюза, обработва 
лични данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, 
администраторът следва да определи 
представител, освен ако не е установен в 
трета държава, която гарантира 
адекватно ниво на защита или е малко 
или средно предприятие или обществен 
орган или структура, или когато 
администраторът предлага само 
понякога стоки и услуги на такива 
субекти на данни. Представителят 
следва да действа от името на 
администратора, а компетентният 
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понякога стоки и услуги на такива 
субекти на данни. Представителят 
следва да действа от името на 
администратора, а надзорният орган 
може да се обръща към него.

надзорен орган може да се обръща към 
него.

Or. en

Изменение 528
Jan Mulder

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) Всеки администратор и 
обработващ лични данни следва да 
бъде длъжен да си сътрудничи с 
надзорния орган. За да докаже 
съответствие с настоящия регламент, 
администраторът или обработващият 
лични данни следва да документира 
операциите по обработване, ако се 
изпълнява някоя от операциите по 
обработване съгласно посоченото в 
член 33, параграф 2; 
администраторът или 
обработващият лични данни следва и 
предоставя документация при поискване 
от страна на ОЗД, за да може да бъде 
използвана за наблюдение на тези 
операции по обработване.

Or. en

Обосновка

От администратора или обработващия лични данни зависи предоставянето при 
необходимост на информация на ОЗД или на субект на данни. Настоящият регламент 
следва да не бъде твърде прескриптивен и да изисква документация за всички 
операции по обработване. Ако е необходимо, отговорен за предоставянето на 
документация е обработващият лични данни или администраторът.
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Изменение 529
Wim van de Camp

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 
следва да документира операциите по 
обработване, които вследствие на 
оценка на риска представляват 
висока степен на риск за основните 
права на субектите на данни, по-
специално на правото им на 
неприкосновеност на личния живот.
Всеки администратор 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. Всеки 
обработващ лични данни следва да 
предостави на администратора 
цялата информация, която е 
необходима, за да бъдат изпълнени 
задълженията му съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Изменение 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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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 
следва да документира всяка операция 
по обработване, за която той е 
отговорен. Всеки администратор следва 
да бъде длъжен да си сътрудничи с 
надзорния орган и да му предоставя тази 
документация при поискване, за да 
може да бъде използвана за наблюдение 
на тези операции по обработване.

Or. en

Изменение 531
Louis Michel

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 
следва да поддържа описание на 
операциите по обработване, за които 
той е отговорен. Всеки администратор 
следва да бъде длъжен да си сътрудничи 
с надзорния орган и да му предоставя 
тази документация при поискване, за да 
може да бъде използвана за наблюдение 
на тези операции по обработване.

Or. en

Изменение 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
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Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

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 
следва да документира всяка операция 
по обработване, за която той е 
отговорен. Всеки администратор следва 
да бъде длъжен да си сътрудничи с 
надзорния орган и да му предоставя тази 
документация при поискване, за да 
може да бъде използвана за наблюдение 
на тези операции по обработване.

Or. en

Изменение 533
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) С цел да се поддържа сигурността и 
да се предотврати обработване, което е в 
нарушение на настоящия регламент, 
администраторът или обработващият 
лични данни следва да извърши оценка 
на рисковете, свързани с обработването, 
и да предприеме мерки за намаляване на 
тези рискове. Тези мерки следва да 
гарантират подходящо ниво на 
сигурност, като се вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване, по 
отношение на рисковете и естеството на 
личните данни, които следва да бъдат 
защитени. При установяването на 
технически стандарти и организационни 
мерки с оглед гарантиране на 

(66) С цел да се поддържа сигурността и 
да се предотврати обработване, което е в 
нарушение на настоящия регламент, 
администраторът или обработващият 
лични данни следва да извърши оценка 
на рисковете, свързани с обработването, 
и да предприеме мерки за намаляване на 
тези рискове. Тези мерки следва да 
гарантират подходящо ниво на 
сигурност, като се вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване, по 
отношение на рисковете и естеството на 
личните данни, които следва да бъдат 
защитени. При установяването на 
технически стандарти и организационни 
мерки с оглед гарантиране на 
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сигурността на обработването 
Комисията следва да насърчава 
техническата неутралност, оперативната 
съвместимост и иновациите и, когато е 
целесъобразно, сътрудничеството с 
трети държави.

сигурността на обработването следва да 
бъдат насърчавани техническата 
неутралност, оперативната 
съвместимост и иновациите и, когато е 
целесъобразно, третите държави
следва да бъдат насърчавани да 
сътрудничат.

Or. hu

Изменение 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) С цел да се поддържа сигурността и 
да се предотврати обработване, което е в 
нарушение на настоящия регламент, 
администраторът или обработващият 
лични данни следва да извърши оценка 
на рисковете, свързани с обработването, 
и да предприеме мерки за намаляване на 
тези рискове. Тези мерки следва да 
гарантират подходящо ниво на 
сигурност, като се вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване, по 
отношение на рисковете и естеството на 
личните данни, които следва да бъдат 
защитени. При установяването на 
технически стандарти и организационни 
мерки с оглед гарантиране на 
сигурността на обработването 
Комисията следва да насърчава
техническата неутралност, оперативната 
съвместимост и иновациите и, когато е 
целесъобразно, сътрудничеството с
трети държави.

(66) С цел да се поддържа сигурността и 
да се предотврати обработване, което е в 
нарушение на настоящия регламент, 
администраторът или обработващият 
лични данни следва да извърши оценка 
на рисковете, свързани с обработването, 
и да предприеме мерки за намаляване на 
тези рискове. Тези мерки следва да 
гарантират подходящо ниво на 
сигурност, като се вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване, по 
отношение на рисковете и естеството на 
личните данни, които следва да бъдат 
защитени. При установяването на 
технически стандарти и организационни 
мерки с оглед гарантиране на 
сигурността на обработването следва да 
се насърчават техническата 
неутралност, оперативната 
съвместимост и иновациите също така, 
когато е целесъобразно, по отношение 
на трети държави.

Or. en
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Изменение 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) С цел да се поддържа сигурността и 
да се предотврати обработване, което е в 
нарушение на настоящия регламент, 
администраторът или обработващият 
лични данни следва да извърши оценка 
на рисковете, свързани с обработването, 
и да предприеме мерки за намаляване на 
тези рискове. Тези мерки следва да 
гарантират подходящо ниво на 
сигурност, като се вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване, по 
отношение на рисковете и естеството на 
личните данни, които следва да бъдат 
защитени. При установяването на 
технически стандарти и 
организационни мерки с оглед 
гарантиране на сигурността на 
обработването Комисията следва да 
насърчава техническата 
неутралност, оперативната 
съвместимост и иновациите и, 
когато е целесъобразно, 
сътрудничеството с трети държави.

(66) С цел да се поддържа сигурността и 
да се предотврати обработване, което е в 
нарушение на настоящия регламент, 
администраторът следва да извърши 
оценка на рисковете, свързани с 
обработването, и да предприеме мерки 
за намаляване на тези рискове. Тези 
мерки следва да гарантират подходящо 
ниво на сигурност, като се вземат 
предвид достиженията на техническия 
прогрес и разходите за тяхното 
внедряване, по отношение на рисковете 
и естеството на личните данни, които 
следва да бъдат защитени.

Or. en

Изменение 536
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
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подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 24 часа.
Когато уведомлението не е подадено в 
срок от 24 часа, то следва да бъде 
придружено от обяснение относно 
причините за забавянето. 
Физическите лица, за чиито лични 
данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
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, 

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

подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

Or. en

Обосновка

Администраторите не научават за нарушение на сигурността на лични данни 
непременно в рамките на определен срок. Важно е ОЗД да бъде уведомен без излишно 
забавяне и обработващият лични данни или администраторът да могат да докажат 
какво е направено след установяването на нарушението на сигурността на личните 
данни.

Изменение 537
Axel Voss

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 

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

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

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 538
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

Or. en

Изменение 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. pl

Изменение 540
Csaba Sógor
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Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 24 часа. Когато 
уведомлението не е подадено в срок от 
24 часа, то следва да бъде придружено 
от обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
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 

(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 в 
държавата на своето установяване
без излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от един работен 
ден. Когато уведомлението не е 
подадено в срок от един работен ден, 
то следва да бъде придружено от 
обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
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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.

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. hu

Обосновка

Ако бъде фиксиран конкретен брой часове, въвеждането и спазването на 
разпоредбата в някои случаи биха били трудни. 72 часа биха били твърде дълъг срок и 
в някои случаи могат да означават три работни дни. Един работен ден обаче е 
подходящ срок за незабавни действия.

Изменение 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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.

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

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

Or. en
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Изменение 542
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) В Директива 95/46/ЕО се 
предвижда общо задължение за 
уведомяване на надзорните органи 
относно обработването на лични данни. 
Това задължение създава 
административна и финансова тежест, 
но невинаги допринася за 
подобряването на защитата на личните 
данни. Ето защо това общо задължение 
за безразборно уведомяване следва да 
бъде премахнато и заменено с 
ефективни процедури и механизми, 
които са съсредоточени върху тези 
операции по обработване, за които 
има вероятност да създадат 
конкретни рискове за правата и 
свободите на субектите на данни 
поради своето естество, обхват или 
цели. В такива случаи 
администраторът или 
обработващият лични данни следва 
да извърши оценка на въздействието 
върху защитата на данните, която 
да включва по-специално 
предвидените мерки, гаранциите и 
механизмите, с които се осигурява 
защитата на личните данни и се 
доказва съответствието с 
настоящия регламент.

(70) В Директива 95/46/ЕО се 
предвижда общо задължение за 
уведомяване на надзорните органи 
относно обработването на лични данни. 
Това задължение създава 
административна и финансова тежест, 
но невинаги допринася за 
подобряването на защитата на личните 
данни. Ето защо това общо задължение 
за безразборно уведомяване следва да 
бъде премахнато.

Or. en

Обосновка

Както правилно се посочва в съображение 70, общото задължение за уведомяване на 
надзорните органи относно обработването на лични данни създава административна 
и финансова тежест и то не следва да бъде заменяно от подобно задължение. 
Администраторите на данни по-скоро трябва да участват в консултации и да 
провеждат подробни оценки на въздействието, които само при поискване да бъдат 
предоставяни на надзорния орган.



PE504.340v01-00 158/201 AM\926396BG.doc

BG

Изменение 543
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) В Директива 95/46/ЕО се 
предвижда общо задължение за 
уведомяване на надзорните органи 
относно обработването на лични данни. 
Това задължение създава 
административна и финансова тежест, 
но невинаги допринася за 
подобряването на защитата на личните 
данни. Ето защо това общо задължение 
за безразборно уведомяване следва да 
бъде премахнато и заменено с 
ефективни процедури и механизми, 
които са съсредоточени върху тези 
операции по обработване, за които има 
вероятност да създадат конкретни 
рискове за правата и свободите на 
субектите на данни поради своето 
естество, обхват или цели. В такива 
случаи администраторът или 
обработващият лични данни следва да 
извърши оценка на въздействието върху 
защитата на данните, която да включва 
по-специално предвидените мерки, 
гаранциите и механизмите, с които се 
осигурява защитата на личните данни и 
се доказва съответствието с настоящия 
регламент.

(70) В Директива 95/46/ЕО се 
предвижда общо задължение за 
уведомяване на надзорните органи 
относно обработването на лични данни, 
като се позволява на държавите 
членки да освободят от това правило 
обработването на данни, което е 
малко вероятно да създаде рискове за 
субектите на данни. Това задължение 
създава административна и финансова 
тежест и невинаги допринася за 
подобряването на защитата на личните 
данни. Ето защо това общо задължение 
за безразборно уведомяване следва да 
бъде премахнато и заменено с 
ефективни процедури и механизми, 
които са съсредоточени върху тези 
операции по обработване, за които има 
вероятност да създадат конкретни 
рискове за правата и свободите на 
субектите на данни поради своето 
естество, обхват или цели. В такива 
случаи администраторът или 
обработващият лични данни следва да 
извърши оценка на въздействието върху 
защитата на данните, която да включва 
по-специално предвидените мерки, 
гаранциите и механизмите, с които се 
осигурява защитата на личните данни и 
се доказва съответствието с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 544
Wim van de Camp



AM\926396BG.doc 159/201 PE504.340v01-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) В Директива 95/46/ЕО се 
предвижда общо задължение за 
уведомяване на надзорните органи 
относно обработването на лични данни. 
Това задължение създава 
административна и финансова тежест, 
но невинаги допринася за 
подобряването на защитата на личните 
данни. Ето защо това общо задължение 
за безразборно уведомяване следва да 
бъде премахнато и заменено с 
ефективни процедури и механизми, 
които са съсредоточени върху тези 
операции по обработване, за които има 
вероятност да създадат конкретни
рискове за правата и свободите на 
субектите на данни поради своето 
естество, обхват или цели. В такива 
случаи администраторът или 
обработващият лични данни следва 
да извърши оценка на въздействието 
върху защитата на данните, която да 
включва по-специално предвидените 
мерки, гаранциите и механизмите, с 
които се осигурява защитата на личните 
данни и се доказва съответствието с 
настоящия регламент.

(70) В Директива 95/46/ЕО се 
предвижда общо задължение за 
уведомяване на надзорните органи 
относно обработването на лични данни, 
като се позволява на държавите 
членки да освободят от това 
задължение обработването на данни, 
което е малко вероятно да създаде 
рискове за субектите на данни. Това 
задължение създава административна и 
финансова тежест и невинаги допринася 
за подобряването на защитата на 
личните данни. Ето защо това общо 
задължение за безразборно уведомяване 
следва да бъде премахнато и заменено с 
ефективни процедури и механизми, 
които са съсредоточени върху тези 
операции по обработване, за които има 
вероятност да създадат висока степен 
на рискове за правата и свободите на 
субектите на данни поради своето 
естество, обхват или цели. В такива 
случаи администраторът следва да 
извърши оценка на въздействието върху 
неприкосновеността на личния 
живот, която да включва по-специално 
предвидените мерки, гаранциите и 
механизмите, с които се осигурява 
защитата на личните данни и се доказва 
съответствието с настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение съответства на изменението на член 33 и предложения 
подход, основан на риска. Нещо повече, прави се позоваване на възможността за 
освобождаване от задължението за уведомяване на обработването на данни с малък 
риск съгласно член 18 Директива 95/46/ЕО. В предложението на Комисията не се 
съдържа подобно освобождаване. Предложеният подход, основан на риска, особено 
измененията на членове 28 и 33, въвежда отново това освобождаване.
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Изменение 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) В Директива 95/46/ЕО се 
предвижда общо задължение за 
уведомяване на надзорните органи 
относно обработването на лични данни. 
Това задължение създава 
административна и финансова тежест, 
но невинаги допринася за 
подобряването на защитата на личните 
данни. Ето защо това общо задължение 
за безразборно уведомяване следва да 
бъде премахнато и заменено с 
ефективни процедури и механизми, 
които са съсредоточени върху тези 
операции по обработване, за които 
има вероятност да създадат
конкретни рискове за правата и 
свободите на субектите на данни 
поради своето естество, обхват или 
цели. В такива случаи 
администраторът или 
обработващият лични данни следва 
да извърши оценка на въздействието 
върху защитата на данните, която 
да включва по-специално 
предвидените мерки, гаранциите и 
механизмите, с които се осигурява 
защитата на личните данни и се 
доказва съответствието с 
настоящия регламент.

(70) В Директива 95/46/ЕО се 
предвижда общо задължение за 
уведомяване на надзорните органи 
относно обработването на лични данни. 
Това задължение създава 
административна и финансова тежест, 
но невинаги допринася за 
подобряването на защитата на личните 
данни. Ето защо това общо задължение 
за безразборно уведомяване следва да 
бъде премахнато.

Or. en

Изменение 546
Alexander Alvaro
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Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) Това следва да се прилага по-
специално за новосъздадени 
широкомащабни регистри на лични 
данни, с които се цели обработването 
на значителни количества лични 
данни на регионално, национално или 
наднационално равнище и които 
могат да засегнат голям брой субекти 
на данни.

заличава се

Or. en

Изменение 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) Това следва да се прилага по-
специално за новосъздадени 
широкомащабни регистри на лични 
данни, с които се цели обработването 
на значителни количества лични 
данни на регионално, национално или
наднационално равнище и които 
могат да засегнат голям брой субекти 
на данни.

заличава се

Or. en

Изменение 548
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 71а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(71а) Администраторите следва да се 
съсредоточат върху защитата на 
личните данни през целия жизнен 
цикъл на данните от събирането през 
обработването до заличаването, 
като инвестират от самото начало в 
устойчива рамка за управление на 
данните и се придържат към нея с 
помощта на всеобхватен механизъм 
за съответствие.

Or. en

Изменение 549
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 71б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71б) Всеки администратор на данни 
следва да извърши анализ на риска на 
операциите по обработване на данни, 
като анализира конкретните рискове 
за правата и свободите на субектите 
на данни според тяхното естество, 
обхват и цели и направи оценка на 
това кои задължения, установени в 
настоящия регламент, трябва да
спазва. Анализът на риска следва да се 
актуализира, ако някой от 
споменатите критерии се промени, и 
следва да бъде документиран, ако 
резултатите от него не изискват 
извършването на оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните.

Or. en



AM\926396BG.doc 163/201 PE504.340v01-00

BG

Изменение 550
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 71в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71в) Оценките на въздействието са 
основно ядро на всяка устойчива 
рамка за защита на данните, която 
създава увереност, че предприятията 
са запознати от самото начало с 
всички възможни последици от 
операциите по обработване на данни, 
осъществявани от тях. Ако оценките 
за въздействие са задълбочени, 
вероятността от каквото и да е 
нарушение на сигурността на 
данните или от операция, която 
нарушава неприкосновеността на 
личния живот, може да бъде 
ограничена съществено. Оценките за 
въздействие върху защитата на 
данните следва последователно да 
вземат предвид целия жизнен цикъл 
на управление на личните данни от 
събирането през обработването до 
заличаването, като се описват 
подробно предвидените операции по 
обработване, рисковете за правата и 
свободите на субектите на данни, 
предвидените мерки за справяне с 
рисковете, гаранциите, мерките за 
сигурност и механизмите за 
гарантиране на съответствие с 
разпоредбите.

Or. en

Изменение 551
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 72
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) При определени обстоятелства 
може да бъде разумно и рентабилно
предметът на дадена оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните да обхваща повече от един 
проект, например когато обществени 
органи или структури възнамеряват да 
създадат общо приложение или 
платформа за обработване на данни или 
когато няколко администратора
планират внедряването на общо 
приложение или среда за обработване 
на данните в цял промишлен сектор или 
сегмент или за широко използвана 
хоризонтална дейност.

(72) При определени обстоятелства 
може да бъде необходимо предметът на 
дадена оценка на въздействието върху 
защитата на данните да обхваща повече 
от един проект, например когато 
обществени органи или структури 
възнамеряват да създадат общо 
приложение или платформа за 
обработване на данни или когато 
няколко администратори планират 
внедряването на общо приложение или 
среда за обработване на данните в цял 
промишлен сектор или сегмент или за 
широко използвана хоризонтална 
дейност.

Or. en

Изменение 552
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Когато оценката на 
въздействието върху защитата на 
данните показва, че операциите по 
обработване имат висока степен на 
конкретни рискове за правата и 
свободите на субектите на данни, 
като например изключване на 
физически лица от ползването на 
тяхно право или поради използването 
на специално нови технологии, 
надзорният орган следва да бъде 
консултиран, преди започването на 
операциите, относно рисково 
обработване, което може да не е в 
съответствие с настоящия 
регламент, и да направи предложения 
за коригиране на такава ситуация. 

заличава се
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Такива консултации могат да се 
извършват също и в хода на 
изготвянето на мярка от 
националния парламент или на 
мярка, основаваща се на такава 
законодателна мярка, в която се 
определя характерът на 
обработването и се установяват 
подходящи гаранции.

Or. en

Изменение 553
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Когато оценката на въздействието 
върху защитата на данните показва, че 
операциите по обработване имат висока 
степен на конкретни рискове за правата 
и свободите на субектите на данни, като 
например изключване на физически 
лица от ползването на тяхно право или 
поради използването на специално нови 
технологии, надзорният орган следва да 
бъде консултиран, преди започването на 
операциите, относно рисково 
обработване, което може да не е в 
съответствие с настоящия регламент, и 
да направи предложения за коригиране 
на такава ситуация. Такива консултации 
могат да се извършват също и в хода на 
изготвянето на мярка от националния 
парламент или на мярка, основаваща се 
на такава законодателна мярка, в която 
се определя характерът на 
обработването и се установяват 
подходящи гаранции.

(74) Когато оценката на въздействието 
върху защитата на данните показва, че 
операциите по обработване биха могли 
да имат висока степен на конкретни 
рискове за правата и свободите на 
субектите на данни, като например 
изключване на физически лица от 
ползването на тяхно право или поради 
използването на специални нови 
технологии, надзорният орган следва да 
бъде консултиран, преди започването на 
операциите, относно рисково 
обработване, което може да не е в 
съответствие с настоящия регламент, и 
да направи предложения за коригиране 
на такава ситуация. Такива консултации 
могат да се извършват също и в хода на 
изготвянето на мярка от националния 
парламент или на мярка, основаваща се 
на такава законодателна мярка, в която 
се определя характерът на 
обработването и се установяват 
подходящи гаранции.

Or. en
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Изменение 554
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Когато оценката на въздействието 
върху защитата на данните показва, че 
операциите по обработване имат висока 
степен на конкретни рискове за правата 
и свободите на субектите на данни, като 
например изключване на физически 
лица от ползването на тяхно право или 
поради използването на специално нови 
технологии, надзорният орган следва 
да бъде консултиран, преди 
започването на операциите, относно 
рисково обработване, което може да 
не е в съответствие с настоящия 
регламент, и да направи предложения 
за коригиране на такава ситуация.
Такива консултации могат да се 
извършват също и в хода на 
изготвянето на мярка от националния 
парламент или на мярка, основаваща се 
на такава законодателна мярка, в която 
се определя характерът на 
обработването и се установяват 
подходящи гаранции.

(74) Когато оценката на въздействието 
върху защитата на данните показва, че 
операциите по обработване имат висока 
степен на конкретни рискове за правата 
и свободите на субектите на данни, като 
например изключване на физически 
лица от ползването на тяхно право или 
поради използването на специални нови 
технологии, администраторът следва 
да документира оценката на 
въздействието върху 
неприкосновеността на личния 
живот и при поискване да я 
предостави на надзорния орган.
Надзорният орган следва да бъде 
консултиран в хода на изготвянето на 
мярка от националния парламент или на 
мярка, основаваща се на такава 
законодателна мярка, в която се 
определя характерът на обработването и 
се установяват подходящи гаранции.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението на член 34.

Изменение 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 74
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Когато оценката на въздействието 
върху защитата на данните показва, че 
операциите по обработване имат висока 
степен на конкретни рискове за правата 
и свободите на субектите на данни, като 
например изключване на физически 
лица от ползването на тяхно право или 
поради използването на специално нови 
технологии, надзорният орган следва да 
бъде консултиран, преди започването на 
операциите, относно рисково 
обработване, което може да не е в 
съответствие с настоящия регламент, и 
да направи предложения за 
коригиране на такава ситуация.
Такива консултации могат да се 
извършват също и в хода на 
изготвянето на мярка от 
националния парламент или на 
мярка, основаваща се на такава 
законодателна мярка, в която се 
определя характерът на 
обработването и се установяват 
подходящи гаранции.

(74) Когато оценката на въздействието 
върху защитата на данните показва, че 
операциите по обработване имат висока 
степен на конкретни рискове за правата 
и свободите на субектите на данни, като 
например изключване на физически 
лица от ползването на тяхно право или 
поради използването на специални нови 
технологии, надзорният орган следва да 
бъде консултиран, преди започването на 
операциите, относно рисково 
обработване, което може да не е в 
съответствие с настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Следва да се проведе консултация между надзорните органи и администраторите и 
обработващите лични данни, когато е налице индикация, че операциите по 
обработване имат висока степен на конкретни рискове за правата и свободите на 
субектите на данни и рисковото обработване може да не е в съответствие с 
настоящия регламент.

Изменение 556
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 74а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(74а) Оценките на въздействието 
могат да бъдат от помощ само ако 
предприятията гарантират, че 
спазват установените първоначално в 
тях задължения. Поради това 
администраторите на данни следва 
да извършват периодични прегледи на 
съответствието на защитата на 
данните, като доказват, че 
въведените механизми за обработване 
съответстват на уверенията, дадени 
в оценката за въздействие върху 
защитата на данните. Също така 
следва да се докаже способността на 
администратора на данни да се 
съобразява със самостоятелните 
решения на субектите на данни. 
Освен това ако при прегледа се 
установят несъответствия при 
спазването, той следва да ги изтъкне 
и да представи препоръки за начина 
на постигане на пълно съответствие.

Or. en

Изменение 557
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 74а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74а) Организацията или 
длъжностното лице по защита на 
данните наблюдава обработването на 
лични данни от администратора или
обработващия лични данни, за да ги 
съветва относно съответствието с 
настоящия регламент, като по този 
начин следва да съдейства за 
гарантирането, че няма вероятност 
операциите по обработване да 
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засегнат неблагоприятно правата и 
свободите на субектите на данни.

Or. en

Изменение 558
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 74б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74б) Организациите и 
длъжностните лица по защита на 
данните действат независимо, което 
означава, че не получават указания 
относно упражняването на 
функциите си като орган, на който е 
възложена защитата на данните. 
Организацията или длъжностното 
лице по защита на данните следва да 
се отчита пряко пред ръководството 
на администратора или на 
обработващия лични данни.

Or. en

Обосновка

Съображението има предвид член 36, параграф 2.

Изменение 559
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от 
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предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.

предприятие и се отнася до повече от 
500 субекти на данни годишно, или 
когато основните му дейности включват 
операции по обработване, които 
изискват редовно и систематично 
наблюдение, дадено лице следва да 
подпомага администратора или 
обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.

Or. en

Изменение 560
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо 
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо 
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
или екип от професионалисти следва 
да подпомага администратора или 
обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо. 
Крайната отговорност обаче следва 
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да се носи от ръководството на 
организацията.

Or. en

Изменение 561
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор
обработването се извършва от голямо
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции 
по обработване, които изискват
редовно и систематично наблюдение, 
дадено лице следва да подпомага 
администратора или обработващия 
лични данни при наблюдението на 
вътрешното съответствие с настоящия 
регламент. Тези длъжностни лица по 
защита на данните, независимо от това 
дали са наети от администратора, следва 
да бъдат в състояние да изпълняват 
своите задължения и задачи независимо.

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато обработването се 
извършва от предприятие, свързано е с
основните му дейности и представлява 
висока степен на риск за правата и 
свободите на субектите на данни,
особено за правото им на 
неприкосновеност на личния живот, 
като редовно и систематично 
наблюдение на субектите на данни,
независимо от предприетите мерки 
за намаляване на рисковете, дадено 
лице следва да подпомага 
администратора при наблюдението на 
вътрешното съответствие с настоящия 
регламент. Тези длъжностни лица по 
защита на данните, независимо от това 
дали са наети от администратора, следва 
да бъдат в състояние да изпълняват 
своите задължения и задачи независимо. 
Във всички останали случаи 
назначаването на такова лице следва 
да бъде незадължително. 
Длъжностното лице по защита на 
данните следва да се определя въз 
основа на неговите професионални 
качества и по-специално въз основа на 
експертните му познания в областта 
на законодателството и практиките 
в областта на защитата на данните 
и способността му да изпълнява 
задачите си. Необходимото ниво на 
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експертни познания следва да се 
определя по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, 
която е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението на член 35.

Изменение 562
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо 
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо 
предприятие или се отнася до повече 
от 500 субекти на данни годишно, или 
когато основните му дейности, 
независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване на чувствителни данни 
или операции по обработване, които 
изискват редовно и систематично 
наблюдение, дадено лице следва да 
подпомага администратора или 
обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Когато се установява дали се 
обработват данни за голям брой 
субекти на данни, не следва да се 
вземат под внимание архивираните 
данни, които са ограничени по такъв 
начин, че не са обект на нормален 
достъп до данни и операции по 
обработване от страна на 
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администратора и вече не могат да 
бъдат променяни. Тези длъжностни 
лица по защита на данните, независимо 
от това дали са наети от администратора 
и дали изпълняват задачите си на 
пълно работно време, следва да бъдат в 
състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.

Or. en

Изменение 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от 
предприятие, което има поне 
50 служители или обработва данните 
на поне 250 субекти на данни, или
когато основните му дейности, 
независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо. С цел 
гарантиране на независимостта на 
длъжностните лица по защита на 
данните, те следва да се ползват при 
изпълнението на своите задължения 
с особена защита от уволнение и 
дискриминация, съпоставима с 
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националните разпоредби за защита 
на представителите на 
работниците. Те следва да се 
назначават само след одобрение от 
страна на представителния орган на 
работниците и служителите в 
предприятието. Освен това 
длъжностните лица по защита на 
данните следва да имат възможност 
за непрекъснато обучение за сметка 
на администраторите или 
обработващите лични данни.

Or. de

Изменение 564
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо 
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо 
предприятие, или е свързано с повече 
от 249 субекти на данни годишно, или 
когато основните му дейности, 
независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Когато се установява дали се 
обработват данни за голям брой 
субекти на данни, не следва да се 
вземат под внимание архивираните 
данни, които са ограничени по такъв 
начин, че не са обект на нормален 
достъп до данни и операции по 
обработване от страна на 
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администратора и вече не могат да 
бъдат променяни. Тези длъжностни 
лица по защита на данните, независимо 
от това дали са наети от администратора 
и дали изпълняват задачите си на 
пълно работно време, следва да бъдат в 
състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.
Следва да се проведе консултация, по-
специално с длъжностното лице по 
защита на данните, преди 
проектирането, доставката, 
разработването и създаването на 
системите за автоматизирана 
обработка на лични данни, за да се 
гарантират принципите за 
неприкосновеност на личния живот 
при проектирането и по 
подразбиране.

Or. hu

Обосновка

Определението за „голямо предприятие“ предполага над 249 служители. Границата 
от 500 служители в отделни случаи би била твърде висока. От съображения за 
последователност, отправната точка трябва да бъде обработването на данни, 
отнасящи се до над 249 души.

Изменение 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от 
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
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следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.

следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо. За да 
се гарантира независимостта на 
длъжностните лица по защита на 
данните при изпълнението на 
задълженията им, те следва да се 
ползват с особена защита срещу 
уволнение и дискриминация, сходна с 
тази на представителите на 
професионалните съюзи или на 
работниците съгласно националното 
законодателство и практики. 
Длъжностните лица по защита на 
данните следва да се назначават след 
одобрението на органа, 
представляващ интересите на 
работниците в предприятието.

Or. en

Изменение 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо 
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо 
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
или организация следва да подпомага 
администратора или обработващия 
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наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.

лични данни при наблюдението на 
вътрешното съответствие с настоящия 
регламент. Тези длъжностни лица или 
организации по защита на данните 
следва да бъдат в състояние да 
изпълняват своите задължения и задачи 
независимо.

Or. en

Изменение 567
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Съображение 75а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75а) Длъжностното лице по защита 
на данните следва да отговаря най-
малко на следните изисквания: 
обширни познания за същността и 
прилагането на закона за защита на 
данните, включително техническите 
и организационните мерки и 
процедури; владеене на техническите 
изисквания за неприкосновеност на 
личния живот още при 
проектирането, неприкосновеност по 
подразбиране и сигурност на данните; 
специфични за сектора познания, 
съответстващи на мащаба на 
администратора или обработващия 
личните данни и на 
чувствителността на 
обработваните данни; способност за 
извършване на проверки, консултации, 
документация и анализ на файлове с 
регистри; както и пълно познаване на 
ролята и правомощията на един 
представител на служителите. 
Администраторът следва да дава 
възможност на длъжностното лице 
по защита на данните да участва в 
обучения на високо ниво за 
поддържане на специализираните 
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знания, необходими за изпълняване на 
неговите задължения.

Or. hu

Обосновка

Способността за сътрудничество не може да бъде правилно оценена и е по-скоро 
въпрос на общи задължения на работното място. Въпреки това, познаването на 
правомощията на представителя на служителите е жизненоважно при въпроси, 
свързани с обработването на данните.

Изменение 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 75а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75а) Когато длъжностното лице по 
защита на данните се назначава от 
администратор или обработващ 
лични данни, за да се гарантира 
независимостта му, то следва да се 
ползва с особена защита срещу 
уволнение и дискриминация в рамките 
на своята дейност, сходна с тази на 
представителите на работниците в 
съответствие с националното 
законодателство и практики. То 
следва да се назначава след 
одобрението на органа, 
представляващ интересите на 
работещите в предприятието. 
Длъжностното лице по защита на 
данните следва да получи 
възможност за редовно обучение във 
връзка със своята дейност в рамките 
на своето работно време, без да губи 
възнаграждението си. Разходите за 
обучението следва да бъдат за сметка 
на работодателя.

Or. en
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Изменение 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) Сдруженията или други структури, 
представляващи категории 
администратори, следва да се 
насърчават да изготвят кодекси за 
поведение, в рамките на настоящия 
регламент, за да се улесни ефективното 
прилагане на настоящия регламент, като 
се вземе предвид спецификата на 
обработването на данни в определени 
сектори.

(76) Сдруженията или други структури, 
представляващи категории 
администратори, следва да се 
насърчават, след одобрение от страна 
на представителния орган на 
работниците и служителите в 
предприятието, да изготвят кодекси за 
поведение, в рамките на настоящия 
регламент, за да се улесни ефективното 
прилагане на настоящия регламент, като 
се вземе предвид спецификата на 
обработването на данни в определени 
сектори.

Or. de

Изменение 570
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) За да се повишат прозрачността и 
съответствието с настоящия регламент, 
следва да се насърчава създаването на 
механизми за сертифициране, както и 
на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на 
субектите на данни бързо да 
оценяват нивото на защита на данните 
на съответните продукти и услуги.

(77) За да се повишат прозрачността и 
съответствието с настоящия регламент, 
надзорните органи следва да дават на 
администратори и обработващи 
лични данни, които прилагат 
правилно настоящия регламент, един 
и същ стандартизиран знак за защита 
на данните – „Европейски печат за 
защита на данните“. Надзорните 
органи следва да прилагат едни и 
същи стандарти при 
сертифицирането на 
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администратори, но да решават 
свободно относно таксите за 
сертифициране. Европейският печат 
за защита на данните следва да 
създава доверие у субектите на данни, 
правна сигурност за 
администраторите и същевременно 
да изнася европейските стандарти за 
защита на данните, като позволява 
на дружества извън Европа чрез 
сертифицирането си да навлизат по-
лесно на европейските пазари.

Or. en

Изменение 571
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) За да се повишат прозрачността и 
съответствието с настоящия регламент, 
следва да се насърчава създаването на 
механизми за сертифициране, както и на 
печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните на съответните 
продукти и услуги.

(77) За да се повишат прозрачността и 
съответствието с настоящия регламент,
следва да се насърчава създаването на 
механизми за сертифициране, както и на 
печати и стандартизирани маркировки 
за защита на данните, които позволяват 
на субектите на данни бързо да оценяват 
нивото на защита на данните на 
съответните продукти и услуги.

Or. en

Изменение 572
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) За да се повишат прозрачността и (77) За да се повишат прозрачността и 
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съответствието с настоящия регламент, 
следва да се насърчава създаването на 
механизми за сертифициране, както и на 
печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните на съответните 
продукти и услуги.

съответствието с настоящия регламент, 
следва да се насърчава създаването на 
механизми за сертифициране, както и на 
печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните на съответните 
продукти и услуги. След процедура за 
сертифициране сертифицираните 
предприятия ще се класифицират 
като въвели достатъчно гаранции за 
защита на данните по отношение на 
подходяща техническа сигурност и 
организационни мерки и процедури във 
връзка с изискванията на настоящия 
регламент за осигуряване на 
защитата на правото на субекта на 
данни.

Or. en

Изменение 573
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) За да се повишат прозрачността и 
съответствието с настоящия регламент, 
следва да се насърчава създаването на 
механизми за сертифициране, както и 
на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на 
субектите на данни бързо да 
оценяват нивото на защита на данните 
на съответните продукти и услуги. 

(77) За да се повишат прозрачността и 
съответствието с настоящия регламент, 
надзорните органи следва да дават на 
администратори и обработващи 
лични данни, които прилагат 
правилно настоящия регламент, една 
и съща стандартизирана маркировка 
за защита на данните — „Европейски 
печат за защита на данните“. При 
сертифицирането на 
администратори надзорните органи 
следва да прилагат едни и същи 
стандарти; таксата за 
сертифициране следва да бъде една и 
съща във всички държави членки и 
следва да се определи от Европейския 
комитет по защита на данните. 
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Европейският печат за защита на 
данните следва да създава доверие у 
субектите на данни, правна 
сигурност за администраторите и 
същевременно да изнася европейските 
стандарти за защита на данните, 
като позволява на дружества извън 
Европа да навлизат по-лесно на 
европейските пазари чрез 
сертифициране.

Or. en

Изменение 574
Nathalie Griesbeck

Предложение за регламент
Съображение 77а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77а) С оглед на по-доброто взаимно 
признаване на сертификатите в 
областта на съхранението на 
медицински данни и създаването на 
европейски механизъм за 
сертифициране, Европейският 
комитет по защита на данните, в 
сътрудничество с националните 
надзорни орани, следва да изготви 
насоки и препоръки за хармонизиране 
на националните сертификати в 
областта на съхранението на 
медицински данни.

Or. fr

Изменение 575
Manfred Weber

Предложение за регламент
Съображение 78a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(78a) С цел гарантиране на ефективна 
защита на личните данни, е 
необходимо, предвид териториалното 
приложно поле на настоящия 
регламент, той да обхваща също и 
обработването, съхраняването и 
използването в трети държави, 
доколкото става дума за данни с 
европейски произход.

Or. de

Обосновка

Следва да се предотвратява намирането от страна на обработващите данни на 
възможности за заобикаляне на правилата в трети държави с по-ниски или други 
нива на защита на данните. Европейските данни трябва навсякъде по света да 
подлежат на европейски стандарти за защита; това е необходимо, не на последно 
място, също и с оглед на конкурентоспособността на Европа.

Изменение 576
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79) Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на международните 
споразумения, сключени между Съюза и 
трети държави, с които се урежда 
предаването на лични данни, 
включително подходящите гаранции за 
субектите на данни. 

(79) Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите на международните 
споразумения, сключени между Съюза и
трети държави, с които се урежда 
предаването на лични данни, 
включително подходящите гаранции за 
субектите на данни, осигуряващи 
равностойно ниво на защита на 
основните права на гражданите.

Or. en
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Изменение 577
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80) Комисията може да реши, с 
действие по отношение на целия Съюз, 
че определени трети държави или 
територия или обработващ данни 
сектор в трета държава, или 
международна организация предоставят 
адекватно ниво на защита на данните, с 
което се осигуряват правна сигурност и 
еднообразие навсякъде в Съюза по 
отношение на третите държави или 
международни организации, за които се 
смята, че предоставят такова ниво на 
защита. В тези случаи предаването на 
лични данни на тези държави може да се 
извършва, без да е необходимо 
допълнително разрешение.

(80) Комисията може да реши, с 
действие по отношение на целия Съюз, 
че определени трети държави или 
територия в трета държава, или 
международна организация предоставят 
адекватно ниво на защита на данните, с 
което се осигуряват правна сигурност и 
еднообразие навсякъде в Съюза по 
отношение на третите държави или 
международни организации, за които се 
смята, че предоставят такова ниво на 
защита. В тези случаи предаването на 
лични данни на тези държави може да се 
извършва, без да е необходимо 
допълнително разрешение. Комисията 
може също така да реши да отмени 
такова решение, след като е 
отправила предизвестие и е 
предоставила пълна обосновка на 
третата държава.

Or. en

Изменение 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83) При липсата на решение относно 
адекватността администраторът или 
обработващият лични данни следва да 
предприеме мерки, за да компенсира 
липсата на защита в дадена трета 
държава чрез подходящи гаранции за 
субекта на данните. Такива подходящи 

(83) При липсата на решение относно 
адекватността администраторът или 
обработващият лични данни следва да 
предприеме мерки, за да компенсира 
липсата на защита в дадена трета 
държава чрез подходящи гаранции за 
субекта на данните. Такива подходящи 
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гаранции може да се състоят от 
използването на задължителни фирмени 
правила, стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от Комисията, 
стандартни клаузи за защита на данните, 
приети от надзорния орган или 
договорни клаузи, разрешени от 
надзорния орган, или други уместни и 
пропорционални мерки, оправдани с 
оглед на всички обстоятелства около 
дадена операция по предаване на 
данни или даден набор от операции по 
предаване на данни и когато са 
разрешени от надзорен орган.

гаранции може да се състоят от 
използването на задължителни фирмени 
правила, стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от Комисията, 
стандартни клаузи за защита на данните, 
приети от надзорния орган или 
договорни клаузи, разрешени от 
надзорния орган. Тези подходящи 
гаранции следва да насърчават 
еднакво спазване на правата на 
субектите на данни при 
обработването в рамките на ЕС, по-
специално във връзка с принципа на 
ограничаване до предвидената цел, 
правото на достъп, коригиране, 
заличаване и обезщетение.

Or. en

Изменение 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84) Възможността администраторът 
или обработващият лични данни да 
използва стандартни клаузи за защита 
на данните, приети от Комисията или от 
надзорен орган, не следва да 
възпрепятства администраторите или 
обработващите лични данни да включат 
стандартни клаузи за защита на данните 
в договор с по-голям обхват, нито да 
добавят други клаузи, доколкото същите 
не противоречат пряко или косвено на 
стандартните договорни клаузи, приети 
от Комисията или от надзорен орган, 
нито засягат основните права или 
свободи на субектите на данни. 

(84) Възможността администраторът 
или обработващият лични данни да 
използва стандартни клаузи за защита 
на данните, приети от Комисията или от 
надзорен орган, не следва да 
възпрепятства администраторите или 
обработващите лични данни да включат 
стандартни клаузи за защита на данните 
в договор с по-голям обхват, нито да 
добавят други клаузи, доколкото същите 
не противоречат пряко или косвено на 
стандартните договорни клаузи, приети 
от Комисията или от надзорен орган, 
нито засягат основните права или 
свободи на субектите на данни. В някои 
случаи може да е подходящо да се 
насърчават администраторите и 
обработващите лични данни да 
предоставят още по-солидни 
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гаранции посредством допълнителни 
договорни ангажименти, които 
допълват стандартните клаузи за 
защита на данните.

Or. en

Изменение 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) Дадена корпоративна група следва 
да може да използва одобрени 
задължителни фирмени правила за 
своите международни предавания на 
данни от Съюза до организации в 
същата корпоративна група 
предприятия, доколкото такива 
фирмени правила включват основни 
принципи и противопоставими права, за 
да се осигурят подходящи гаранции за 
предаването или категориите 
предавания на лични данни.

(85) Дадена корпоративна група следва 
да може да използва одобрени 
задължителни фирмени правила за 
своите международни предавания на 
данни от Съюза до организации в
същата корпоративна група 
предприятия, доколкото такива 
фирмени правила включват всички
основни принципи и противопоставими 
права, за да се осигурят подходящи 
гаранции за предаването или 
категориите предавания на лични данни.

Or. en

Изменение 581
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86) Следва да се предвиди 
възможността да се предават данни при 
определени обстоятелства, когато 
субектът на данните е дал съгласието 
си, когато предаването е необходимо 
във връзка с договор или правна 

(86) Следва да се предвиди 
възможността да се предават данни при 
определени обстоятелства, когато 
субектът на данните е дал съгласието 
си, когато предаването е необходимо 
във връзка с договор или правна 
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претенция, когато това се налага поради 
важно основание от обществен интерес, 
предвидено в правото на Съюза или на 
държава членка, или когато предаването 
се извършва от регистрационна система, 
създадена със закон и предназначена за 
справки от обществеността или от лица, 
които имат законен интерес. В този 
случай предаването не следва да 
включва всички данни или всички 
категории от данни, съдържащи се в 
регистрационната система, а когато 
регистрационната система е 
предназначена за справка от лица, които 
имат законен интерес, предаването 
следва да се извършва единствено по 
искане на тези лица или ако те са 
получателите.

претенция, когато това се налага поради 
важно основание от обществен интерес, 
предвидено в правото на Съюза или на 
държава членка, или когато предаването 
се извършва от регистрационна система, 
създадена със закон и предназначена за 
справки от обществеността или от лица, 
които имат законен интерес. В този 
случай предаването не следва да 
включва всички данни или всички 
категории от данни, съдържащи се в 
регистрационната система, а когато 
регистрационната система е 
предназначена за справка от лица, които 
имат законен интерес, предаването 
следва да се извършва единствено по 
искане на тези лица или ако те са 
получателите, като се взема изцяло 
под внимание балансът между 
интересите във връзка с основните 
права и интересите на субекта на 
данните.

Or. en

Изменение 582
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(87) Тези дерогации следва да се 
прилагат по-специално за предаването 
на данни, което се изисква и е 
необходимо за защитата на важно 
основание от обществен интерес, 
например при международно предаване 
на данни между органи по защита на 
конкуренцията, данъчни или 
митнически власти, органи за финансов 
надзор, между служби по социална 
сигурност или на компетентни органи 
по предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
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преследване на престъпления. преследване на престъпления. 
Предаването на лични данни за 
такова важно основание от 
обществен интерес следва да се 
използва само в отделни случаи. Във 
всеки един случай следва да се 
извършва внимателна оценка на 
всички обстоятелства по 
предаването на данни.

Or. en

Изменение 583
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Борбата с измамите в спорта, като уреждане на мачове и допинг, има важно 
обществено значение, което изисква координирано международно участие от страна 
на всички отговорни инстанции, включително на публичните правоприлагащи агенции 
и на спортните организации.
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Изменение 584
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(87) Тези дерогации следва да се 
прилагат по-специално за предаването 
на данни, което се изисква и е 
необходимо за защитата на важно 
основание от обществен интерес, което 
следва да включва международно 
предаване на данни въз основа на 
международни споразумения или 
договорености с органи на трета 
държава, например органи по защита 
на конкуренцията, данъчни или 
митнически власти, органи за финансов 
надзор, между служби по социална 
сигурност, между организации, 
отговорни за борба с измамите в 
спорта, или на компетентни органи по 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления. 
Предаването на лични данни за 
такова важно основание от 
обществен интерес следва да се 
използва само в отделни случаи. Във 
всеки един случай следва да се 
извършва внимателна оценка на 
всички обстоятелства по 
предаването на данни.

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE. И с допълнението, че заедно с предложеното 
изменение на член 45, параграф 5 предложеното пояснение на съображението би 
премахнало несигурността относно това дали е позволено международно предаване 
на данни между регулаторни органи „за защитата на важно основание от обществен 
интерес“.
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Изменение 585
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 586
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

сигурност, между организации, 
отговорни за борба с уреждането на 
мачове и измамите в спорта, или на 
компетентни органи по 
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления.

Or. en

Изменение 587
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) Предаване на данни, което не 
може да се окачестви като често или 
масово, също може да бъде възможно 
за целите на законните интереси на 
администратора или обработващия 
данни, когато са оценени всички 
обстоятелства около предаването на 
данните. За целите на 
обработването на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели следва да 
се вземат предвид основателните 
очаквания на обществото за 
повишаване на познанието.

заличава се

Or. en

Изменение 588
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) Предаване на данни, което не може (88) Предаване на данни, което не може 
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да се окачестви като често или масово, 
също може да бъде възможно за целите 
на законните интереси на 
администратора или обработващия 
данни, когато са оценени всички 
обстоятелства около предаването на 
данните. За целите на обработването на 
данни за исторически, статистически и
научноизследователски цели следва да 
се вземат предвид основателните 
очаквания на обществото за 
повишаване на познанието. 

да се окачестви като често или масово, 
също може да бъде възможно за целите 
на законните интереси на 
администратора или обработващия 
данни, когато са оценени всички 
обстоятелства около предаването на 
данните. Например такъв би бил 
случаят, ако целите на обработването 
на данни са исторически, статистически 
или научноизследователски.

Or. en

Изменение 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 88

Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) Предаване на данни, което не 
може да се окачестви като често или 
масово, също може да бъде възможно 
за целите на законните интереси на 
администратора или обработващия 
данни, когато са оценени всички 
обстоятелства около предаването на 
данните. За целите на обработването на 
данни за исторически, статистически и 
научноизследователски цели следва да 
се вземат предвид основателните 
очаквания на обществото за повишаване 
на познанието.

(88) Предаването на данни за целите на 
обработването на данни за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели следва да взема предвид 
основателните очаквания на обществото 
за повишаване на познанието.

Or. en

Изменение 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Съображение 88
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(88) Предаване на данни, което не може 
да се окачестви като често или масово,
също може да бъде възможно за целите 
на законните интереси на 
администратора или обработващия 
данни, когато са оценени всички 
обстоятелства около предаването на 
данните. За целите на обработването на 
данни за исторически, статистически и 
научноизследователски цели следва да 
се вземат предвид основателните 
очаквания на обществото за повишаване 
на познанието.

(88) Предаване на данни, което не може 
да се окачестви като често или масово, 
също може да бъде възможно за целите 
на законните интереси на 
администратора или обработващия 
данни, когато са оценени всички 
обстоятелства около предаването на 
данните. За целите на обработването на 
данни за исторически, статистически и 
научни цели следва да се вземат 
предвид основателните очаквания на 
обществото за повишаване на 
познанието.

Or. en

Изменение 591
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) Във всеки случай, когато 
Комисията не е взела решение относно 
адекватното ниво на защита в дадена 
трета държава, администраторът или 
обработващият данни следва да 
използва решения, които гарантират на 
субектите на данни, че ще продължат да 
се ползват от основните права и 
гаранциите по отношение на 
обработването на техните данни в 
Съюза след предаването на тези данни. 

(89) Във всеки случай, когато 
Комисията не е взела решение относно 
адекватното ниво на защита в дадена 
трета държава, администраторът или 
обработващият данни следва да 
използва решения, които гарантират на 
субектите на данни, че ще продължат да 
се ползват от основните права и 
гаранциите по отношение на 
обработването на техните данни в 
Съюза след предаването на тези данни, 
дотолкова доколкото обработването 
не е масово, повтарящо се и 
структурно.

Or. en
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Изменение 592
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) Във всеки случай, когато 
Комисията не е взела решение относно 
адекватното ниво на защита в дадена 
трета държава, администраторът или 
обработващият данни следва да 
използва решения, които гарантират на 
субектите на данни, че ще продължат да 
се ползват от основните права и 
гаранциите по отношение на 
обработването на техните данни в 
Съюза след предаването на тези данни.

(89) Във всеки случай, когато
Комисията не е взела решение относно 
адекватното ниво на защита в дадена 
трета държава, администраторът или 
обработващият данни следва да 
използва решения, които гарантират по 
правно обвързващ начин на субектите 
на данни, че ще продължат да се ползват 
от основните права и гаранциите по 
отношение на обработването на техните 
данни в Съюза след предаването на тези 
данни.

Or. en

Изменение 593
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Някои трети държави прилагат 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти, които имат 
за цел пряко да регулират дейностите по 
обработване на данни на физически и 
юридически лица под юрисдикцията на 
държавите членки. 
Извънтериториалното прилагане на тези 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти може да 
бъде в нарушение на международното 
право и да възпрепятства осигуряването 
на защитата на физическите лица, 
гарантирана в Съюза с настоящия 
регламент. . Предаванията на данни 

(90) Някои трети държави прилагат 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти, които имат 
за цел пряко да регулират дейностите по 
обработване на данни на физически и 
юридически лица под юрисдикцията на 
държавите членки. 
Извънтериториалното прилагане на тези 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти може да 
бъде в нарушение на международното 
право и да възпрепятства осигуряването 
на защитата на физическите лица, 
гарантирана в Съюза с настоящия 
регламент. Предаванията на данни 
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следва да са разрешени само когато са 
изпълнени условията на настоящия 
регламент относно предаването на 
данни на трети държави. Това може, 
наред с другото, да бъде случая, 
когато разкриването е необходимо 
поради важно основание от 
обществен интерес, признато в 
правото на Съюза или на държава 
членка, на което е подчинен 
администраторът. Условията, при 
които е налице важно основание от 
обществен интерес следва да бъдат 
допълнително посочени в делегиран 
акт на Комисията.

следва да са разрешени само когато са 
изпълнени условията на настоящия 
регламент относно предаването на 
данни на трети държави. В случаите, 
когато администраторите или 
обработващите лични данни са 
изправени пред противоречиви 
изисквания за спазване на 
юрисдикцията на ЕС, от една страна, 
и тази на трета държава, от друга, 
Комисията следва да гарантира, че 
правото на ЕС винаги има 
предимство. Комисията следва да 
предоставя насоки и помощ на 
администратора и обработващия 
лични данни и следва да се стреми да 
разреши юридическия спор с 
въпросната трета държава.

Or. en

Изменение 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 90

Текст, предложен от Комисията Изменение

(90) Някои трети държави прилагат 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти, които имат 
за цел пряко да регулират дейностите по 
обработване на данни на физически и 
юридически лица под юрисдикцията на 
държавите членки. 
Извънтериториалното прилагане на тези 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти може да 
бъде в нарушение на международното 
право и да възпрепятства осигуряването 
на защитата на физическите лица, 
гарантирана в Съюза с настоящия 
регламент. . Предаванията на данни 
следва да са разрешени само когато са 
изпълнени условията на настоящия 

(90) Някои трети държави прилагат 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти, които имат 
за цел пряко да регулират дейностите по 
обработване на данни на физически и 
юридически лица под юрисдикцията на 
държавите членки. 
Извънтериториалното прилагане на тези 
закони, подзаконови актове и други 
законодателни инструменти следва по 
подразбиране да се счита, че е в 
нарушение на международното право и 
да възпрепятства осигуряването на 
защитата на физическите лица, 
гарантирана в Съюза с настоящия 
регламент. Предаванията на данни 
следва да са разрешени само когато са 
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регламент относно предаването на 
данни на трети държави. Това може, 
наред с другото, да бъде случая, когато 
разкриването е необходимо поради 
важно основание от обществен интерес, 
признато в правото на Съюза или на 
държава членка, на което е подчинен 
администраторът. Условията, при които 
е налице важно основание от обществен 
интерес следва да бъдат допълнително 
посочени в делегиран акт на Комисията. 

изпълнени условията на настоящия 
регламент относно предаването на 
данни на трети държави. Това може, 
наред с другото, да бъде случаят, когато 
разкриването е необходимо поради 
важно основание от обществен интерес, 
признато в правото на Съюза или на 
държава членка, на което е подчинен 
администраторът. Условията, при които 
е налице важно основание от обществен 
интерес следва да бъдат допълнително 
посочени в делегиран акт на Комисията. 
Съществуването на законодателство, 
което дори теоретично, би позволило 
извънтериториален достъп до данни 
на европейските граждани, следва да 
се счита, само по себе си и независимо 
от прилагането му, като основание за 
отмяна на признаването на 
адекватността на режима за защита 
на данните на тази държава или на 
всяко друго равностойно двустранно 
споразумение.

Or. en

Изменение 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

(97) Когато обработването на лични 
данни в контекста на дейностите на 
място на установяване на даден 
администратор или обработващ 
лични данни в Съюза се извършва в 
повече от една държава членка, един-
единствен надзорен орган следва да 
бъде компетентен за наблюдението на 
дейностите на администратора или 
обработващия лични данни навсякъде в 
Съюза и за вземането на съответните 
решения, за да се подобри 

(97) Когато обработването на лични 
данни се извършва в повече от една 
държава членка, един-единствен 
надзорен орган следва да бъде 
компетентен за наблюдението на 
дейностите на администратора или 
обработващия лични данни навсякъде в 
Съюза и за вземането на съответните 
решения, за да се подобри 
съгласуваното прилагане, да се осигури 
правна сигурност и да се намали 
административната тежест за тези 



AM\926396BG.doc 197/201 PE504.340v01-00

BG

съгласуваното прилагане, да се осигури 
правна сигурност и да се намали 
административната тежест за тези 
администратори и обработващи лични 
данни. 

администратори и обработващи лични 
данни. 

Or. en

Обосновка

Принципът за обслужване на едно гише следва да се прилага последователно по 
отношение на администратори, обект на закона, които са установени както в ЕС, 
така и извън ЕС. 

Изменение 596
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

(97) Когато обработването на лични 
данни в контекста на дейностите на 
място на установяване на даден 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза се извършва в повече от 
една държава членка, един-единствен 
надзорен орган следва да бъде 
компетентен за наблюдението на 
дейностите на администратора или 
обработващия лични данни навсякъде в 
Съюза и за вземането на съответните 
решения, за да се подобри 
съгласуваното прилагане, да се осигури 
правна сигурност и да се намали 
административната тежест за тези 
администратори и обработващи лични 
данни. 

(97) Когато обработването на лични 
данни в контекста на дейностите на 
място на установяване на даден 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза се извършва в повече от 
една държава членка, един-единствен 
надзорен орган следва да изпълнява 
функцията на единно звено за 
контакт за администратора или 
обработващия лични данни навсякъде в 
Съюза и за вземането на съответните 
решения, за да се подобри 
съгласуваното прилагане, да се осигури 
правна сигурност и да се намали 
административната тежест за тези
администратори и обработващи лични 
данни.

Or. en

Изменение 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Предложение за регламент
Съображение 97а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(97a) В случай че от предполагаемите 
нарушения на дадено предприятие са 
засегнати лица и в други държави 
членки (напр. като потребители, 
служители), те следва да могат да се 
обръщат с жалби към органа по 
защита на данните по техен избор. 
Ако в друга държава членка вече е 
започнато производство на същото 
основание, друг сезиран орган по 
защита на данните може временно да 
го преустанови. Водещият орган по 
защита на данните трябва да 
координира дейността си с другите 
съответни органи. В случай на спорни 
правни въпроси между участващите 
органи, се сезира Съдът на 
Европейския съюз.

Or. de

Изменение 598
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Съображение 97а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(97а) Що се отнася до жалби и 
възражения от страна на субекта на 
данните, последният следва да може 
да се обръща при всички случаи към 
надзорния орган в неговата държава 
членка, а той от своя страна, след 
като бъде счетено за целесъобразно 
предвид измерението на въпроса, 
следва да може да предложи 
процедури за действие, координирано 
между различни надзорни органи 
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начело с водещия орган, който следва 
да вземе решение, което да се 
приложи от всички засегнати 
надзорни органи. Различията, които 
могат да възникнат между 
съответните надзорни органи, следва 
да се разрешават в Европейския 
комитет по защита на данните.

Or. es

Обосновка

Предлага се механизъм за вземане на решения от страна на надзорните органи по 
всички въпроси, произтичащи от жалбите на гражданите в тяхната държава членка. 
Според случая може да се прибегне към действия, координирани от даден водещ 
орган, като разногласията се решават от Европейския комитет по защита на 
данните. Целта на всичко това е да се даде възможност за прилагане на практика на 
системата по отношение на жалите от субектите на данни.

Изменение 599
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98) Компетентният орган, който 
осигурява такова „обслужване на едно 
гише“, следва да бъде надзорният орган 
на държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
администратора или на обработващия 
лични данни.

(98) Водещият орган, който осигурява 
такова „обслужване на едно гише“, 
следва да бъде надзорният орган на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
администратора или на обработващия 
лични данни. 

Or. en

Изменение 600
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 98
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(98) Компетентният орган, който 
осигурява такова „обслужване на едно 
гише“, следва да бъде надзорният орган 
на държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
администратора или на обработващия 
лични данни. 

(98) Компетентният орган, който 
осигурява такова „обслужване на едно 
гише“, следва да бъде надзорният орган 
на държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
администратора или на обработващия 
лични данни. Основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни в случай 
на несигурност следва да се определи в 
рамките на механизма за 
съгласуваност по искане на надзорен 
орган. 

Or. en

Изменение 601
Kinga Gál

Предложение за регламент
Съображение 99

Текст, предложен от Комисията Изменение

(99) Макар и настоящият регламент 
да се прилага също и спрямо 
дейностите на националните 
съдилища, компетентността на 
надзорните органи не следва да 
обхваща обработването на лични 
данни, когато съдилищата действат 
при изпълнение на своите съдебни 
функции, за да се гарантира 
независимостта на съдиите при 
изпълнението на техните съдебни 
задължения. Това изключение обаче 
следва да бъде строго ограничено до 
действителните съдебни дейности по 
съдебни дела и да не се прилага за 
други дейности, в които съдиите 
могат да участват съгласно 
националното право.

заличава се
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Or. hu


