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Изменение 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции и относно 
свободното движение на такива данни

относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции и относно 
свободното движение на такива данни

Or. en

Изменение 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 16, параграф 2 от 
него,

– като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 16, параграф 1 и 
член 16, параграф 2 от него, както и 
член 82, параграф 2, точка б) и 
член 82, параграф 2, точка в) от него, 
и член 7 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, както и 
член 8, параграф 2 и параграф 3 от 
него,

Or. en
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Изменение 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
е основно право. Член 8, параграф 1 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 16, параграф 1 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз предвиждат, че всеки 
има право на защита на личните му
данни.

(1) Защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
е основно право. Член 8, параграф 1 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 16, параграф 1 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз предвиждат, че всеки 
има право на защита на личните си
данни. Член 8, параграф 2 от Хартата 
на основните права в Европейския 
съюз постановява, че такива данни 
трябва да бъдат обработвани 
добросъвестно, за точно определени 
цели и въз основа на съгласието на 
заинтересованото лице или на друга 
законна основа, определена от закона, 
и че всеки има право на достъп до 
данните, които са били събрани за 
него или нея, както и правото да ги 
коригира.

Or. en

Изменение 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Това изисква улесняване на 
свободното движение на данни между 
компетентните органи в Съюза и 
предаването им на трети държави и 
международни организации, като 
същевременно се гарантира високо ниво 
на защита на личните данни. Тези 

(4) Където е необходимо и 
пропорционално, това изисква 
улесняване на свободното движение на 
данни между компетентните органи в 
Съюза и предаването им на трети 
държави и международни организации, 
като същевременно се гарантира високо 
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развития изискват изграждане на 
стабилна и по-съгласувана рамка за 
защита на данните в Съюза, подкрепена 
от силно правоприлагане.

ниво на защита на личните данни. Тези 
развития изискват изграждане на 
стабилна и по-съгласувана рамка за 
защита на данните в Съюза, подкрепена 
от силно правоприлагане.

Or. en

Изменение 174
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Осигуряването на хомогенно и 
високо ниво на защита на личните 
данни на физическите лица и 
улесняването на обмена на лични данни 
между компетентните органи на 
държавите членки са от решаващо 
значение за осигуряването на ефективно 
съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейско сътрудничество. За тази 
цел, нивото на защита на правата и 
свободите на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции трябва да бъде 
еднакво във всички държави членки. 
Ефективната защита на личните 
данни навсякъде в Съюза изисква 
укрепване на правата на субектите 
на данни и на задълженията на онези, 
които обработват личните данни, но 
също и еквивалентни правомощия за 
наблюдение и гарантиране на 
спазването на правилата за защита 
на личните данни в държавите-

(7) Осигуряването на хомогенно и 
високо ниво на защита на личните 
данни на физическите лица и 
улесняването на обмена на лични данни 
между компетентните органи на 
държавите членки са от решаващо 
значение за осигуряването на ефективно 
съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейско сътрудничество. За тази цел 
във всички държави членки се 
осигуряват минимални стандарти 
във връзка с всяко обработване на 
лични данни от компетентните органи 
за целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.
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членки.

Or. de

Изменение 175
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Осигуряването на хомогенно и 
високо ниво на защита на личните 
данни на физическите лица и 
улесняването на обмена на лични данни 
между компетентните органи на 
държавите членки са от решаващо 
значение за осигуряването на ефективно 
съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейско сътрудничество. За тази 
цел, нивото на защита на правата и 
свободите на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции трябва да бъде 
еднакво във всички държави членки. 
Ефективната защита на личните данни в 
целия Съюз изисква укрепване на 
правата на субектите на данни и на 
задълженията на онези, които 
обработват личните данни, както и 
равностойни правомощия за 
наблюдение и гарантиране на 
съответствието с правилата за защита на 
личните данни в държавите членки.

(7) Осигуряването на хомогенно и 
високо ниво на защита на личните 
данни на физическите лица и 
улесняването на обмена на лични данни 
между компетентните органи на 
държавите членки са от решаващо 
значение за осигуряването на ефективно
съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейско сътрудничество. За тази цел 
във всички държави членки се 
осигуряват минимални стандарти 
във връзка с всяко обработване на 
лични данни от компетентните органи 
за целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции. Ефективната 
защита на личните данни в целия Съюз 
изисква укрепване на правата на 
субектите на данни и на задълженията 
на онези, които обработват личните 
данни, както и равностойни правомощия 
за наблюдение и гарантиране на 
съответствието с правилата за защита на 
личните данни в държавите членки.

Or. en
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Обосновка

Целта на директивата следва да бъде да се осигури общоевропейски минимален 
стандарт за сигурност, а не да замени съществуващите национални правила. 
Следователно на държавите членки трябва да бъде изрично позволено да приемат по-
строги разпоредби. Кръстосано позоваване на проектостановище на Комисията по 
правни въпроси.

Изменение 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Осигуряването на хомогенно и 
високо ниво на защита на личните 
данни на физическите лица и 
улесняването на обмена на лични данни 
между компетентните органи на 
държавите членки са от решаващо 
значение за осигуряването на ефективно 
съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейско сътрудничество. За тази 
цел, нивото на защита на правата и 
свободите на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции 
трябва да бъде еднакво във всички 
държави членки. Ефективната защита на 
личните данни в целия Съюз изисква 
укрепване на правата на субектите на 
данни и на задълженията на онези, 
които обработват личните данни, както 
и равностойни правомощия за 
наблюдение и гарантиране на 
съответствието с правилата за защита на 
личните данни в държавите членки.

(7) Осигуряването на хомогенно и 
високо ниво на защита на личните 
данни на физическите лица и
следователно улесняването на обмена 
на лични данни между компетентните 
органи на държавите членки са от 
решаващо значение за осигуряването на 
ефективно съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейско сътрудничество. За тази 
цел, нивото на защита на правата и 
свободите на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции 
трябва да бъде еднакво във всички 
държави членки. В целия Съюз следва 
да се гарантира съгласувано и еднакво 
прилагане на правилата за защита на 
основните права и свободи на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни.
Ефективната защита на личните данни в 
целия Съюз изисква укрепване на 
правата на субектите на данни и на 
задълженията на онези, които 
обработват личните данни, както и 
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равностойни правомощия за 
наблюдение и гарантиране на 
съответствието с правилата за защита на 
личните данни в държавите членки.

Or. en

Изменение 177
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел да се гарантира еднакво ниво 
на защита на физическите лица чрез 
гарантирани от закона права навсякъде 
в Съюза и да се предотвратят различия, 
възпрепятстващи обмена на лични 
данни между компетентните органи, с 
директивата следва да се предвидят 
хармонизирани правила за защитата и 
свободното движение на лични данни в 
областите на съдебното сътрудничество 
по наказателноправни въпроси и 
полицейското сътрудничество.

(12) С цел да се гарантира минимално
ниво на защита на физическите лица 
чрез гарантирани от закона права 
навсякъде в Съюза и да се предотвратят 
различия, възпрепятстващи обмена на 
лични данни между компетентните 
органи, с директивата следва да се
предвиди минимална хармонизация за 
защитата и свободното движение на 
лични данни в областите на съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси и полицейското 
сътрудничество.

Or. de

Изменение 178
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел да се гарантира еднакво ниво 
на защита на физическите лица чрез
гарантирани от закона права навсякъде 
в Съюза и да се предотвратят различия, 
възпрепятстващи обмена на лични 

(12) С цел да се гарантира минимално
ниво на защита на физическите лица 
чрез гарантирани от закона права 
навсякъде в Съюза и да се предотвратят 
различия, възпрепятстващи обмена на 
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данни между компетентните органи, с 
директивата следва да се предвидят 
хармонизирани правила за защитата и 
свободното движение на лични данни в 
областите на съдебното сътрудничество 
по наказателноправни въпроси и 
полицейското сътрудничество.

лични данни между компетентните 
органи, с директивата следва да се
предвиди минимална хармонизация за 
защитата и свободното движение на 
лични данни в областите на съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси и полицейското 
сътрудничество.

Or. en

Обосновка

Целта на директивата следва да бъде да се осигури общоевропейски минимален 
стандарт за сигурност, а не да замени съществуващите национални правила. 
Следователно на държавите членки трябва да бъде изрично позволено да приемат по-
строги разпоредби. Кръстосано позоваване на проектостановище на Комисията по 
правни въпроси.

Изменение 179
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Защитата на физическите лица 
следва да бъде неутрална от 
технологична гледна точка и да не 
зависи от използваната техника; в 
противен случай това би създало 
сериозен риск от заобикаляне на закона. 
Защитата на физическите лица следва да 
се прилага за обработването на лични 
данни с автоматични средства, както и 
за ръчното им обработване, ако данните 
се съхраняват или са предназначени да 
се съхраняват в регистър на лични 
данни. Досиетата или групите от 
досиета, както и заглавните им 
страници, които не са структурирани 
съгласно специфични критерии, не 
следва да попадат в приложното поле на 
настоящата директива. Настоящата 
директива не следва да се прилага 

(15) Защитата на физическите лица 
следва да бъде неутрална от 
технологична гледна точка и да не 
зависи от използваната техника; в 
противен случай това би създало 
сериозен риск от заобикаляне на закона. 
Защитата на физическите лица следва да 
се прилага за обработването на лични 
данни с автоматични средства, както и 
за ръчното им обработване, ако данните 
се съхраняват или са предназначени да 
се съхраняват в регистър на лични 
данни. Досиетата или групите от 
досиета, както и заглавните им 
страници, които не са структурирани 
съгласно специфични критерии, не 
следва да попадат в приложното поле на 
настоящата директива. Настоящата 
директива не следва да се прилага 
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спрямо обработването на лични данни в 
хода на дейност, която е извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
по-специално дейност, която се отнася 
до националната сигурност, или спрямо 
данни, обработвани от 
институциите, органите, службите 
и агенциите на Съюза, като Европол и 
Евроюст.

спрямо обработването на лични данни в 
хода на дейност, която е извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
по-специално дейност, която се отнася 
до националната сигурност.

Or. de

Изменение 180
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Защитата на физическите лица 
следва да бъде неутрална от 
технологична гледна точка и да не 
зависи от използваната техника; тъй
като в противен случай това би създало 
сериозен риск от заобикаляне на закона. 
Защитата на физическите лица следва да 
се прилага за обработването на лични 
данни с автоматични средства, както и 
за ръчното им обработване, ако данните 
се съхраняват или са предназначени да 
се съхраняват в регистър на лични 
данни. Досиетата или групите от 
досиета, както и заглавните им 
страници, които не са структурирани 
съгласно специфични критерии, не 
следва да попадат в приложното поле на 
настоящата директива. Настоящата 
директива не следва да се прилага 
спрямо обработването на лични данни в 
хода на дейност, която е извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
по-специално дейност, която се 
отнася до националната сигурност,
или спрямо данни, обработвани от 
институциите, органите, службите и 

(15) Защитата на физическите лица 
следва да бъде неутрална от 
технологична гледна точка и да не 
зависи от използваната техника; тъй 
като в противен случай това би създало 
сериозен риск от заобикаляне на закона. 
Защитата на физическите лица следва да 
се прилага за обработването на лични 
данни с автоматични средства, както и 
за ръчното им обработване, ако данните 
се съхраняват или са предназначени да 
се съхраняват в регистър на лични 
данни. Досиетата или групите от 
досиета, както и заглавните им 
страници, които не са структурирани 
съгласно специфични критерии, не 
следва да попадат в приложното поле на 
настоящата директива. Настоящата 
директива не следва да се прилага 
спрямо обработването на лични данни в 
хода на дейност, която е извън 
приложното поле на правото на Съюза 
или спрямо данни, обработвани от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, като Европол и 
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агенциите на Съюза, като Европол и 
Евроюст.

Евроюст.

Or. en

Изменение 181
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Защитата на физическите лица 
следва да бъде неутрална от 
технологична гледна точка и да не 
зависи от използваната техника; тъй 
като в противен случай това би създало 
сериозен риск от заобикаляне на закона. 
Защитата на физическите лица следва да 
се прилага за обработването на лични 
данни с автоматични средства, както и 
за ръчното им обработване, ако данните 
се съхраняват или са предназначени да 
се съхраняват в регистър на лични 
данни. Досиетата или групите от 
досиета, както и заглавните им 
страници, които не са структурирани 
съгласно специфични критерии, не
следва да попадат в приложното поле на 
настоящата директива. Настоящата 
директива не следва да се прилага 
спрямо обработването на лични данни в 
хода на дейност, която е извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
по-специално дейност, която се 
отнася до националната сигурност,
или спрямо данни, обработвани от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, като Европол и 
Евроюст.

(15) Защитата на физическите лица 
следва да бъде неутрална от 
технологична гледна точка и да не 
зависи от използваната техника; тъй 
като в противен случай това би създало 
сериозен риск от заобикаляне на закона. 
Защитата на физическите лица следва да 
се прилага за обработването на лични 
данни с автоматични средства, както и 
за ръчното им обработване, ако данните 
се съхраняват или са предназначени да 
се съхраняват в регистър на лични 
данни. Досиетата или групите от 
досиета, както и заглавните им 
страници, които не са структурирани 
съгласно специфични критерии, не 
следва да попадат в приложното поле на 
настоящата директива. Настоящата 
директива не следва да се прилага 
спрямо обработването на лични данни в 
хода на дейност, която е извън 
приложното поле на правото на Съюза 
или спрямо данни, обработвани от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, като Европол и 
Евроюст.

Or. en
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Обосновка

Понятието „национална сигурност“ се разбира по различен начин в различните 
държави членки. За по-голяма яснота следва просто да се отбележи „извън 
приложното поле на правото на Съюза“, за да се избегне ситуация, в която 
държавите членки могат да претендират освобождаване на основание национална 
сигурност по отношение на обработване, което следва да бъде предмет на 
настоящата директива. Вж. текста на член 2, параграф 3, точка а) (Изменение от
Jan Philipp Albrecht).

Изменение 182
Louis Michel

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Защитата на физическите лица 
следва да бъде неутрална от 
технологична гледна точка и да не 
зависи от използваната техника; тъй 
като в противен случай това би създало 
сериозен риск от заобикаляне на закона. 
Защитата на физическите лица следва да 
се прилага за обработването на лични 
данни с автоматични средства, както и 
за ръчното им обработване, ако данните 
се съхраняват или са предназначени да 
се съхраняват в регистър на лични 
данни. Досиетата или групите от 
досиета, както и заглавните им 
страници, които не са структурирани 
съгласно специфични критерии, не 
следва да попадат в приложното поле на 
настоящата директива. Настоящата 
директива не следва да се прилага 
спрямо обработването на лични данни в 
хода на дейност, която е извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
по-специално дейност, която се отнася 
до националната сигурност, или спрямо 
данни, обработвани от институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза, като Европол и Евроюст.

(15) Защитата на физическите лица 
следва да бъде неутрална от 
технологична гледна точка и да не 
зависи от използваната техника; тъй 
като в противен случай това би създало 
сериозен риск от заобикаляне на закона. 
Защитата на физическите лица следва да 
се прилага за обработването на лични 
данни с автоматични средства, както и 
за ръчното им обработване, ако данните 
се съхраняват или са предназначени да 
се съхраняват в регистър на лични 
данни. Досиетата или групите от 
досиета, както и заглавните им 
страници, които не са структурирани 
съгласно специфични критерии, не 
следва да попадат в приложното поле на 
настоящата директива. Настоящата 
директива не следва да се прилага 
спрямо обработването на лични данни в 
хода на дейност, която е извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
по-специално дейност, която се отнася 
до националната сигурност, или спрямо 
данни, обработвани от институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза, като Европол и Евроюст, или 
данни, обработени от компетентни 
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организации, които допринасят за 
борбата срещу манипулациите в 
спорта.

Or. en

Изменение 183
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) 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, 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 за защита на данните не 
следва да се прилагат по отношение на 
данни, които са приведени в анонимна 
форма по такъв начин, че субектът на 
данните да не може повече да бъде 
идентифициран.

(16) 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, следва 
да се вземат предвид всички средства, 
които вероятно логично биха били 
използвани от администратора или от 
което и да е друго лице, което работи 
съвместно с администратора, за 
идентифициране на посоченото лице. 
Принципите за защита на данните не 
следва да се прилагат по отношение на 
данни, които са приведени в анонимна 
форма по такъв начин, че субектът на 
данните да не може повече да бъде 
идентифициран.

Or. de

Изменение 184
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 16



PE506.127v01-00 14/160 AM\928472BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Принципите за защита следва да се 
прилагат по отношение на всяка 
информация, отнасяща се до физическо 
лице, което е идентифицирано или може 
да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено физическо лице 
може да бъде идентифицирано, 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 за защита на данните не 
следва да се прилагат по отношение на 
данни, които са приведени в анонимна 
форма по такъв начин, че субектът на 
данните вече не може да бъде 
идентифициран.

(16) Принципите за защита следва да се 
прилагат по отношение на всяка 
информация, отнасяща се до физическо 
лице, което е идентифицирано или може 
да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено физическо лице 
може да бъде идентифицирано, следва 
да се вземат предвид всички средства, 
които вероятно биха били използвани от 
администратора или от което и да е 
друго лице за идентифициране на 
посоченото лице. Принципите за защита 
на данните не следва да се прилагат по 
отношение на данни, които са 
приведени в анонимна форма по такъв 
начин, че субектът на данните вече не 
може да бъде идентифициран, като се 
отчитат изцяло технологичните 
достижения и тенденции.

Or. en

Изменение 185
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Принципите за защита следва да се 
прилагат по отношение на всяка 
информация, отнасяща се до физическо 
лице, което е идентифицирано или може 
да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено физическо лице 
може да бъде идентифицирано, 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 за защита на данните не 

(16) Принципите за защита следва да се 
прилагат по отношение на всяка 
информация, отнасяща се до физическо 
лице, което е идентифицирано или може 
да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено физическо лице 
може да бъде идентифицирано, 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 или разграничаването
на посоченото лице. Настоящата 
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следва да се прилагат по отношение 
на данни, които са приведени в 
анонимна форма по такъв начин, че 
субектът на данните вече не може да 
бъде идентифициран.

директива не следва да се прилага за 
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

Директивата следва ясно да се прилага за данните, които позволяват само 
„избиране“. Този текст и пояснението на анонимните данни гарантира 
съгласуваност с Регламента за защита на данни.

Изменение 186
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всяко обработване на лични данни 
трябва да бъде добросъвестно и 
законосъобразно по отношение на 
засегнатите физически лица. По-
специално, конкретните цели, за които 
се обработват данните следва да бъдат 
ясно формулирани.

(18) Всяко обработване на лични данни 
трябва да бъде добросъвестно и 
законосъобразно по отношение на 
засегнатите физически лица. По-
специално, конкретните цели, за които 
се обработват данните следва да бъдат 
ясно формулирани и разбираеми за 
субекта на данните.

Or. en
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Изменение 187
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За целите на 
предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпленията компетентните 
органи имат нужда да запазват и 
обработват лични данни, събрани в 
контекста на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
конкретни престъпления, извън този 
контекст, за да достигнат до 
разбиране на престъпните феномени 
и тенденции, да съберат информация 
относно организираните престъпни 
мрежи и да установят връзки между 
различни разкрити престъпления.

заличава се

Or. en

Изменение 188
Jan Mulder

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Лични данни не следва да се 
обработват за цели, несъвместими с 
целта, за която данните са били събрани. 
Личните данни следва да са подходящи,
релевантни и да не надвишават 
необходимото за целите, за които 
данните се обработват. Следва да се 
предприемат всички разумни мерки, за 
да се гарантира коригиране или 
заличаване на лични данни, които са 
неточни.

(20) Лични данни не следва да се 
обработват за цели, несъвместими с 
целта, за която данните са били събрани. 
Личните данни следва да са подходящи
и релевантни за целите, за които 
данните се обработват. Следва да се 
предприемат всички разумни мерки, за 
да се гарантира коригиране или 
заличаване на лични данни, които са 
неточни.
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Or. en

Изменение 189
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Лични данни не следва да се 
обработват за цели, несъвместими с 
целта, за която данните са били събрани.
Личните данни следва да са
подходящи, релевантни и да не 
надвишават необходимото за целите, 
за които данните се обработват. Следва 
да се предприемат всички разумни 
мерки, за да се гарантира коригиране 
или заличаване на лични данни, които 
са неточни.

(20) Лични данни не следва да се 
обработват за цели, несъвместими с 
целта, за която данните са били събрани.
Данните следва да бъдат подходящи, 
релевантни и ограничени до минимума, 
необходим за целите, за които данните 
се обработват. Следва да се 
предприемат всички разумни мерки, за 
да се гарантира коригиране или 
заличаване на лични данни, които са 
неточни.

Or. en

Изменение 190
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Самият факт, че две цели се 
отнасят до предотвратяването, 
разкриването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции, не означава 
непременно, че те са съвместими. 
Например информацията за жертви 
на престъпления не трябва да се 
използва за подлагането им на 
разследване за несвързани 
престъпления, които те може да са 



PE506.127v01-00 18/160 AM\928472BG.doc

BG

извършили. Въпреки това има случаи, 
в които следва да бъде възможна 
допълнителна обработка за 
несъвместими цели, с цел 
съобразяване с правно задължение, 
чийто субект е администраторът, за 
да се защитят жизненоважните 
интереси на субекта на данните или 
за предотвратяване на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност. Държавите 
членки следва да бъдат в състояние да 
приемат националното 
законодателство, предвидено за 
такива дерогации, доколкото то е 
строго необходимо. Такова 
национално законодателство трябва 
да съдържа изискване за индивидуална 
оценка, като се вземат предвид 
всички обстоятелства по случая, и да 
предостави адекватни предпазни 
мерки, като например съдебно 
разрешение.

Or. en

Изменение 191
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При обработването на лични 
данни в областите на съдебното 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейското сътрудничество е 
нормално да се обработват лични 
данни, които се отнасят за различни 
категории субекти на данни. Ето 
защо трябва да се прави ясно 
разграничение, доколкото това е 
възможно, между личните данни на 
различните категории субекти на 

заличава се
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данни, например заподозрени, лица, 
осъдени за престъпление, жертви и 
трети страни, като свидетели, лица, 
притежаващи полезна информация 
или данни за контакт и съучастници 
на заподозрени и осъдени 
престъпници.

Or. de

Обосновка

Последица от заличаването на член 5.

Изменение 192
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При обработването на лични данни 
в областите на съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси и полицейското 
сътрудничество е нормално да се 
обработват лични данни, които се 
отнасят за различни категории субекти 
на данни. Ето защо трябва да се прави 
ясно разграничение, доколкото това е 
възможно, между личните данни на 
различните категории субекти на данни, 
например заподозрени, лица, осъдени за 
престъпление, жертви и трети страни, 
като свидетели, лица, притежаващи 
полезна информация или данни за 
контакт и съучастници на заподозрени и 
осъдени престъпници.

(23) При обработването на лични данни 
в областите на съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси и полицейското 
сътрудничество е нормално да се 
обработват лични данни, които се 
отнасят за различни категории субекти 
на данни. Ето защо трябва да се прави 
ясно разграничение между личните 
данни на различните категории субекти 
на данни, например заподозрени, лица, 
осъдени за престъпление, жертви и 
трети страни, като свидетели, лица, 
притежаващи полезна информация или 
данни за контакт и съучастници на 
заподозрени и осъдени престъпници.

Or. en

Изменение 193
Jan Philipp Albrecht
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Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При обработването на лични данни 
в областите на съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси и полицейското 
сътрудничество е нормално да се 
обработват лични данни, които се 
отнасят за различни категории субекти 
на данни. Ето защо трябва да се прави 
ясно разграничение, доколкото това е 
възможно, между личните данни на 
различните категории субекти на данни, 
например заподозрени, лица, осъдени за 
престъпление, жертви и трети страни, 
като свидетели, лица, притежаващи 
полезна информация или данни за 
контакт и съучастници на заподозрени и 
осъдени престъпници.

(23) При обработването на лични данни 
в областите на съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси и полицейското 
сътрудничество е нормално да се 
обработват лични данни, които се 
отнасят за различни категории субекти 
на данни. Ето защо трябва да се прави 
ясно разграничение между личните 
данни на различните категории субекти 
на данни, например заподозрени, лица, 
осъдени за престъпление, жертви и 
трети страни, като свидетели, лица, 
притежаващи полезна информация или 
данни за контакт и съучастници на 
заподозрени и осъдени престъпници.
Държавите членки следва да 
предоставят конкретни правила 
относно последиците от тази 
категоризация, като вземат предвид 
различните цели, за които са събрани 
данни, и да предоставят конкретни 
предпазни мерки за лица, които не са 
заподозрени или осъждани за 
престъпление.

Or. en

Обосновка

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.
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Изменение 194
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Личните данни следва да се 
разграничават въз основа на 
степента на тяхната точност и 
надеждност, доколкото това е 
възможно. Фактите следва да се 
разграничават от личните оценки, за 
да се гарантират както защитата на 
физическите лица, така и 
качеството и надеждността на 
информацията, обработвана от 
компетентните органи.

заличава се

Or. de

Обосновка

Последица от заличаването на член 5.

Изменение 195
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Доколкото е възможно, личните 
данни следва да се разграничават въз 
основа на степента на тяхната точност и 
надеждност, доколкото това е 
възможно. Фактите следва да се 
разграничават от личните оценки, за да 
се гарантират както защитата на 
физическите лица, така и качеството и 
надеждността на информацията, 
обработвана от компетентните органи.

(24) Личните данни следва да се 
разграничават въз основа на степента на 
тяхната точност и надеждност, 
доколкото това е възможно. Фактите 
следва да се разграничават от личните 
оценки, за да се гарантират както 
защитата на физическите лица, така и 
качеството и надеждността на 
информацията, обработвана от 
компетентните органи.

Or. en
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Изменение 196
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Личните данни следва да се 
разграничават въз основа на степента на 
тяхната точност и надеждност, 
доколкото това е възможно. Фактите 
следва да се разграничават от личните 
оценки, за да се гарантират както 
защитата на физическите лица, така и 
качеството и надеждността на 
информацията, обработвана от 
компетентните органи.

(24) Личните данни следва да се 
разграничават въз основа на степента на 
тяхната точност и надеждност, 
доколкото това е възможно. Фактите 
следва да се разграничават от личните 
оценки, за да се гарантират както 
защитата на физическите лица, така и 
качеството и надеждността на 
информацията, обработвана от 
компетентните органи. Получателят 
следва да бъде уведомен, ако данните 
са предадени незаконно или са 
неверни. Получателят следва да 
коригира данните без забавяне.

Or. en

Обосновка

Задължението да се прави разграничение според надеждността на данните следва да 
бъде безусловно.

Изменение 197
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да бъде законосъобразно, 
обработването на лични данни следва да
е необходимо за спазването на 
законово задължение, на което 
администраторът е обект, за
изпълнението от компетентен орган на 

(25) За да бъде законосъобразно, 
обработването на лични данни следва да 
е необходимо за изпълнението от 
компетентен орган на задача от 
обществен интерес, предвидена от 
закона.
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задача от обществен интерес, 
предвидена от закона, или за да бъдат 
защитени жизненоважните 
интереси на субекта на данните или 
на друго лице, или за предотвратяване 
на непосредствена и сериозна заплаха 
за обществената сигурност.

Or. en

Обосновка

Отразявайки предложените промени на член 7 и предложения нов член 7а, това 
съображение следва да се адаптира съответно, за да изяснява, че всички други 
причини за обработване следва да се разглеждат като изключения.

Изменение 198
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Съгласието се дава изрично чрез 
подаване без принуда, за конкретния 
случай и познавайки 
обстоятелствата, с недвусмислена 
декларация на съответното лице, 
която гарантира, че то съзнава, че 
дава съгласието си за обработване на 
личните му данни. Следователно 
мълчанието или липсата на действие 
не следва да представлява съгласие. 
Съгласието следва да обхваща всички 
дейности по обработване, извършени 
за една и съща цел или цели.

Or. de

Обосновка

Ново съображение към въвеждането на съгласие в член 7.
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Изменение 199
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) В единични и изключителни 
случаи и въз основа на закона 
обработването на лични данни може 
да бъде разрешено и за други цели, 
когато такова обработване е 
необходимо за спазване на правно 
задължение, чийто субект е 
администраторът, за да се защитят 
жизненоважните интереси на 
субекта на данните или за 
предотвратяване на непосредствена и 
сериозна заплаха за обществената 
сигурност.

Or. en

Изменение 200
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) На личните данни, които по своето 
естество са особено чувствителни що се 
отнася до основните права или правото 
на неприкосновеност на личния живот, 
включително генетични данни, се 
полага специална защита. Такива данни 
не следва да се обработват, освен ако 
обработването е изрично разрешено със 
закон, който предвижда подходящи 
мерки за защита на законните интереси 
на субекта на данните, или ако 
обработването е необходимо, за да 
бъдат защитени жизненоважни интереси 
на субекта на данните или на друго 

(26) На личните данни, които по своето 
естество са особено чувствителни що се 
отнася до основните права или правото 
на неприкосновеност на личния живот 
се полага специална защита. Такива 
данни не следва да се обработват, освен 
ако обработването е изрично разрешено 
със закон, който предвижда подходящи 
мерки за защита на законните интереси 
на субекта на данните, или ако 
обработването е необходимо, за да 
бъдат защитени жизненоважни интереси 
на субекта на данните или на друго 
лице, или ако обработването касае 
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лице, или ако обработването касае 
данни, които явно са направени 
обществено достояние от субекта на 
данните.

данни, които явно са направени 
обществено достояние от субекта на 
данните.

Or. de

Изменение 201
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) На личните данни, които по своето 
естество са особено чувствителни що се 
отнася до основните права или правото 
на неприкосновеност на личния живот, 
включително генетични данни, се 
полага специална защита. Такива данни 
не следва да се обработват, освен ако 
обработването е изрично разрешено със 
закон, който предвижда подходящи 
мерки за защита на законните интереси 
на субекта на данните, или ако 
обработването е необходимо, за да 
бъдат защитени жизненоважни интереси 
на субекта на данните или на друго 
лице, или ако обработването касае 
данни, които явно са направени 
обществено достояние от субекта на 
данните.

(26) На личните данни, които по своето 
естество са особено чувствителни що се 
отнася до основните права или правото 
на неприкосновеност на личния живот, 
включително генетични данни, се 
полага специална защита. Такива данни 
не следва да се обработват, освен ако 
обработването е изрично разрешено със 
закон, който предвижда подходящи 
мерки за защита на основните права и
законните интереси на субекта на 
данните, или ако обработването е 
необходимо, за да бъдат защитени 
жизненоважни интереси на субекта на 
данните или на друго физическо лице, 
или ако обработването касае данни, 
които явно са направени обществено 
достояние от субекта на данните.

Or. en

Изменение 202
Nathalie Griesbeck

Предложение за директива
Съображение 26a (ново)



PE506.127v01-00 26/160 AM\928472BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) 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, директивата следва да използва 
определението, дадено в Конвенцията 
на Обединените нации за правата на 
детето. При гаранциите за сигурност 
на обработването на лични данни 
следва, наред с другото, да се отчете 
специфичната същност на децата. 
Трябва да се обърне специално 
внимание на точността на данните 
за идентификация на деца, тяхната 
трайна благонадеждност във времето 
и периода, за който се съхраняват.

Or. fr

Обосновка

За разлика от предложението за регламент, предложението за директива на 
практика игнорира децата; целта на настоящото изменение е да приведе 
директивата в съответствие с регламента. Трябва да се отчете и фактът, че голяма 
част от данните по отношение на децата, като например външният вид и 
пръстовите отпечатъци, са особено податливи на промяна с течение на времето.

Изменение 203
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Всяко физическо лице следва да 
има право да не бъде обект на налагане 
на мярка, която се основава единствено
на автоматизирано обработване, ако тя 
води до неблагоприятни правни

(27) Всяко физическо лице следва да 
има право да не бъде обект на налагане 
на мярка, която се основава на
частично или пълно автоматизирано 
обработване, ако тя води до 
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последици за лицето, освен ако това е 
разрешено от закона и при условие, че 
са предвидени подходящи мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данните.

неблагоприятни правни последици за 
лицето или значително ги засяга, освен 
ако това е разрешено от закона и при 
условие, че са предвидени подходящи 
мерки за защита на законните интереси 
на субекта на данните.

Or. en

Изменение 204
Jan Mulder

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Всяко физическо лице следва да 
има право да не бъде обект на налагане 
на мярка, която се основава единствено
на автоматизирано обработване, ако тя 
води до неблагоприятни правни 
последици за лицето, освен ако това е 
разрешено от закона и при условие, че 
са предвидени подходящи мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данните.

(27) Всяко физическо лице следва да 
има право да не бъде обект на налагане 
на мярка, която се основава частично 
или пълно на автоматизирано 
обработване, ако тя води до 
неблагоприятни правни последици за
това лице или значително засяга
лицето, освен ако това е разрешено от 
закона и при условие, че са предвидени 
подходящи мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данните.

Or. en

Изменение 205
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Всяко физическо лице следва да 
има право да не бъде обект на налагане 
на мярка, която се основава единствено 
на автоматизирано обработване, ако 

(27) Всяко физическо лице следва да 
има право да не бъде обект на налагане 
на мярка, която се основава на
създаване на профил. Обработване,
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тя води до неблагоприятни правни 
последици за лицето, освен ако това е 
разрешено от закона и при условие, че 
са предвидени подходящи мерки за 
защита на законните интереси на
субекта на данните.

което води до правни последици за 
лицето или по друг начин засяга него 
или нея, трябва да бъде забранено,
освен ако не е строго необходимо в 
демократичното общество, 
пропорционално на преследваната 
правна цел, изрично разрешено от 
закона и при условие че са предвидени 
подходящи мерки за защита на
основните права и законните интереси, 
включително правото да му бъде 
предоставена съдържателна 
информация относно логиката, 
използвана при създаването на
профил. При никакви обстоятелства 
такова обработване не трябва да 
съдържа или да генерира специални 
категории данни или да дискриминира 
въз основа на тях. 

Or. en

Изменение 206
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Всяко физическо лице следва да 
има право да не бъде обект на налагане 
на мярка, която се основава единствено 
на автоматизирано обработване, ако тя 
води до неблагоприятни правни
последици за лицето, освен ако това е 
разрешено от закона и при условие, че 
са предвидени подходящи мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данните.

(27) Всяко физическо лице следва да 
има право да не бъде обект на налагане
на мярка, която се основава единствено 
на автоматизирано обработване, ако тя 
води до неблагоприятни последици за 
лицето, освен ако това е разрешено от 
закона и при условие, че са предвидени 
подходящи мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данните.

Or. en

Обосновка

(Вж. текста на член 9, параграф 1, Изменение от Jan Philipp Albrecht.)
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Изменение 207
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се даде възможност на 
засегнатите лица да упражняват правата 
си, всяка информация, предназначена за 
тях, следва да бъде лесно достъпна и 
разбираема, като се използват ясни и 
недвусмислени формулировки.

(28) За да се даде възможност на 
засегнатите лица да упражняват правата 
си, всяка информация, предназначена за 
тях, следва да бъде лесно достъпна и 
разбираема, като се използват ясни и 
недвусмислени формулировки. Тази 
информация следва да се адаптира 
към субекта на данните, ако е 
необходимо чрез използването на 
прости формулировки и/или чужд 
език.

Or. en

Изменение 208
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се даде възможност на 
засегнатите лица да упражняват правата 
си, всяка информация, предназначена за 
тях, следва да бъде лесно достъпна и 
разбираема, като се използват ясни и 
недвусмислени формулировки.

(28) За да се даде възможност на 
засегнатите лица да упражняват правата 
си, всяка информация, предназначена за 
тях, следва да бъде лесно достъпна и 
разбираема, като се използват ясни и 
недвусмислени формулировки, особено 
когато субектът на данните е дете.

Or. en

Изменение 209
Nathalie Griesbeck



PE506.127v01-00 30/160 AM\928472BG.doc

BG

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се даде възможност на 
засегнатите лица да упражняват правата 
си, всяка информация, предназначена за 
тях, следва да бъде лесно достъпна и 
разбираема, като се използват ясни и 
недвусмислени формулировки.

(28) За да се даде възможност на 
засегнатите лица да упражняват правата 
си, всяка информация, предназначена за 
тях, следва да бъде лесно достъпна и 
разбираема, като се използват ясни и 
недвусмислени формулировки. На 
субектите на данните, които са деца, 
трябва да се предостави информация, 
адаптирана към тяхната способност 
да я разберат. Освен нея може да се 
предостави и персонализирана помощ.

Or. fr

Изменение 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се даде възможност на 
засегнатите лица да упражняват правата 
си, всяка информация, предназначена за 
тях, следва да бъде лесно достъпна и 
разбираема, като се използват ясни и 
недвусмислени формулировки.

(28) За да се даде възможност на 
засегнатите лица да упражняват правата 
си, всяка информация, предназначена за 
тях, следва да бъде лесно достъпна и 
разбираема, като се използват ясни и 
недвусмислени формулировки. По-
специално, когато субектът на 
данните е дете, тази информация 
следва да се предостави по начин, 
достъпен за деца.

Or. en

Изменение 211
Axel Voss
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Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Принципът на добросъвестно 
обработване изисква субектите на 
данни да бъдат информирани по-
специално за наличието на дейност 
по обработване и за нейните цели, за 
продължителността на съхранение 
на данните, за съществуването на 
право на достъп, коригиране или 
заличаване и за 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.

заличава се

Or. de

Обосновка

Последица от изменението на член 11.

Изменение 212
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Принципът на добросъвестно 
обработване изисква субектите на данни 
да бъдат информирани по-специално за 
наличието на дейност по обработване и 
за нейните цели, за продължителността 
на съхранение на данните, за 
съществуването на право на достъп, 
коригиране или заличаване и за правото 
да се подават жалби. Когато от субекта 
на данни се събират данни, той следва 
да бъде информиран и относно това 

(30) Принципът на добросъвестно и 
прозрачно обработване изисква 
субектите на данни да бъдат 
информирани по-специално за 
наличието на дейност по обработване и 
за нейните цели, правното им 
основание, за продължителността на 
съхранение на данните, за 
съществуването на право на достъп, 
коригиране или заличаване и за правото 
да се подават жалби. Когато от субекта 
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дали е задължен да предостави данните 
и относно последствията, ако не 
предостави тези данни.

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 213
Jan Mulder

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Принципът на добросъвестно 
обработване изисква субектите на данни 
да бъдат информирани по-специално за 
наличието на дейност по обработване и 
за нейните цели, за продължителността 
на съхранение на данните, за 
съществуването на право на достъп, 
коригиране или заличаване и за 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.

(30) Принципът на добросъвестно 
обработване изисква субектите на данни 
да бъдат информирани по прозрачен 
начин по-специално за наличието на 
дейност по обработване и за нейните 
цели, правното им основание, за 
продължителността на съхранение на 
данните, за съществуването на право на 
достъп, коригиране или заличаване и за 
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 214
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Принципът на добросъвестно 
обработване изисква субектите на данни 

(30) Принципът на добросъвестно и 
прозрачно обработване изисква 
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да бъдат информирани по-специално за 
наличието на дейност по обработване и 
за нейните цели, за продължителността 
на съхранение на данните, за 
съществуването на право на достъп, 
коригиране или заличаване и за 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.

субектите на данни да бъдат 
информирани по-специално за 
наличието на дейност по обработване и 
за нейните цели, за продължителността 
на съхранение на данните, за 
съществуването на право на достъп, 
коригиране или заличаване и за 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 215
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Принципът на добросъвестно 
обработване изисква субектите на данни 
да бъдат информирани по-специално за 
наличието на дейност по обработване и 
за нейните цели, за продължителността 
на съхранение на данните, за 
съществуването на право на достъп, 
коригиране или заличаване и за 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.

(30) Принципът на добросъвестно и 
прозрачно обработване изисква 
субектите на данни да бъдат 
информирани по-специално за 
наличието на дейност по обработване, 
за правната ѝ основа и за нейните 
цели, за продължителността на 
съхранение на данните, за 
съществуването на право на достъп, 
коригиране или заличаване и за правото 
да се подават жалби. Освен това 
субектът на данните следва да бъде 
информиран, ако се създава профил, 
както и за последиците от това.
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
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Обосновка

Субектите на данни следва да бъдат информирани относно правната основа на 
събирането на техните лични данни. Това също така гарантира, че 
администраторът на данните винаги е запознат с правната основа за действията си 
при събирането на лични данни. Информацията следва да се предостави при създаване 
на профил, ако ще се извършва такова.

Изменение 216
Jan Mulder

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните данни, които го 
засягат, и да упражнява това право 
лесно, за да бъде информирано и да 
проверява законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото 
да е наясно и да получава информация 
по-специално относно целите, за които 
се обработват данните, за какъв срок, 
кои са получателите на данните, 
включително в трети държави. 
Субектите на данните следва да могат 
да получават копие от личните им 
данни, които се обработват.

(32) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните данни, които го 
засягат, и да упражнява това право 
лесно, за да бъде информирано и да 
проверява законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото, 
когато е възможно предварително, да 
е наясно и да получава информация по-
специално относно целите, за които се 
обработват данните, за какъв срок, кои 
са получателите на данните, 
включително в трети държави. 
Субектите на данните следва да могат 
да получават копие от личните им 
данни, които се обработват.

Or. en

Изменение 217
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се (33) На държавите членки следва да се 
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разреши да приемат законодателни 
мерки, които забавят, ограничават или 
водят до пропускане на
информирането на субектите на данни 
или достъпа до техните лични данни до 
такава степен и за толкова време, за 
колкото такова частично или пълно 
ограничаване представлява необходима 
и пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание законните 
интереси на засегнатото лице, за да се 
избегне възпрепятстване на официални 
или съдебни проучвания, разследвания 
или процедури, да се избегне засягане 
на предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции, 
за да се защити обществената или 
националната сигурност или за да се 
защитят субектът на данните или 
правата и свободите на други лица.

разреши да приемат законодателни 
мерки, които забавят или ограничават 
информирането на субектите на данни 
или достъпа до техните лични данни до 
такава степен и за толкова време, за 
колкото такова частично или пълно 
ограничаване представлява необходима 
и пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание основните 
права и законните интереси на 
засегнатото лице, за да се избегне 
възпрепятстване на официални или 
съдебни проучвания, разследвания или 
процедури, да се избегне засягане на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции, 
за да се защити обществената сигурност 
или за да се защитят субектът на 
данните или правата и свободите на 
други лица.

Or. en

Изменение 218
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
разреши да приемат законодателни 
мерки, които забавят, ограничават или 
водят до пропускане на
информирането на субектите на данни 
или достъпа до техните лични данни до 
такава степен и за толкова време, за 
колкото такова частично или пълно 
ограничаване представлява необходима 
и пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание законните 

(33) На държавите членки следва да се 
разреши да приемат законодателни 
мерки, които забавят или ограничават 
информирането на субектите на данни 
или достъпа до техните лични данни до 
такава степен и за толкова време, за 
колкото такова частично или пълно 
ограничаване представлява строго
необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество, като 
надлежно се вземат под внимание
основните права и законните интереси 
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интереси на засегнатото лице, за да се 
избегне възпрепятстване на официални 
или съдебни проучвания, разследвания 
или процедури, да се избегне засягане 
на предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции, 
за да се защити обществената или 
националната сигурност или за да се 
защитят субектът на данните или 
правата и свободите на други лица.

на засегнатото лице, за да се избегне 
възпрепятстване на официални или 
съдебни проучвания, разследвания или 
процедури, да се избегне засягане на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции, 
за да се защити обществената или 
националната сигурност или за да се 
защитят субектът на данните или 
правата и свободите на други лица.

Or. en

Обосновка

Разясняване на ограниченията на правото на информация. (Вж. новия текст на член 
11, параграф 4, уводни думи.) 

Изменение 219
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Всяко лице следва да има право да 
поиска коригиране на неточни лични 
данни, отнасящи се за него, както и 
право на заличаване на данните, когато 
обработването им не е в съответствие с
основните принципи, установени с 
настоящата директива. Когато личните 
данни се обработват в хода на 
наказателно разследване и наказателно 
производство, правото на получаване на 
информация, правото на достъп, 
коригиране, заличаване и ограничаване 
на обработването могат да се 
упражняват в съответствие с 
националните разпоредби относно 
съдебните производства.

(36) Всяко лице следва да има право да 
поиска коригиране на неточни лични 
данни, отнасящи се за него, както и 
право на заличаване на данните, когато 
обработването им не е в съответствие с
принципите, установени с настоящата 
директива. Когато личните данни се 
обработват в хода на наказателно 
разследване и наказателно 
производство, правото на получаване на 
информация, правото на достъп, 
коригиране, заличаване и ограничаване 
на обработването могат да се 
упражняват в съответствие с 
националните разпоредби относно 
съдебните производства.

Or. en
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Изменение 220
Nuno Melo

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни с оглед на 
обработването на лични данни изисква 
приемане на подходящи технически и 
организационни мерки, за да се 
гарантира, че са изпълнени 
изискванията на директивата. За да се 
гарантира съответствие с разпоредбите, 
приети съгласно настоящата директива, 
администраторът следва да одобри 
стратегии и да въведе подходящи мерки, 
които отговарят по-специално на 
принципите за защита на данните още 
при проектирането и за защита на 
данните по подразбиране.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. pt

Изменение 221
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Защитата на правата и 
свободите на субектите на данни, 
както и отговорността, която носят 
администраторите и 
обработващите лични данни, налагат 
ясно определяне на отговорностите 
съгласно настоящата директива, 
включително в случаите когато 
администраторът определя целите, 
условията и средствата на 

заличава се
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обработването съвместно с други 
администратори или когато 
действие по обработване се извършва 
от името на администратор.

Or. de

Обосновка

Последица от заличаването на член 20.

Изменение 222
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 40a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Администраторът или 
обработващите лични данни следва 
да извършат оценка на 
въздействието, когато операциите по 
обработването могат да породят 
конкретен риск за правата и 
свободите на субектите на данни 
поради тяхното естество, обхвата 
или целите им, като тази оценка 
следва да включва по-специално 
предвижданите мерки, гаранции и 
механизми за осигуряване на 
защитата на личните данни и за 
доказване на съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 223
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 40a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Обработването на лични данни 
в тази чувствителна област следва да 
се извършва само след оценка на 
въздействието на защитата на 
данните. Ето защо преди да 
разработят нови системи за 
обработване на лични данни, 
държавите членки следва да оценят 
въздействието на предвидените 
операции за обработване върху 
защитата на личните данни.

Or. en

Изменение 224
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) За да се гарантира ефективна 
защита на правата и свободите на 
субектите на данни посредством 
превантивни действия, в определени 
случаи администраторът или 
обработващият данни следва да се 
консултират с надзорния орган преди 
обработването да започне.

(41) За да се гарантира ефективна 
защита на правата и свободите на 
субектите на данни посредством 
превантивни действия, в определени 
случаи администраторът или 
обработващият данни следва да се 
консултират с надзорния орган преди 
обработването да започне. Освен това, 
когато оценката на въздействието 
върху защитата на данните показва, 
че операциите по обработването 
могат да породят конкретен риск за 
правата и свободите на субектите на 
данни, надзорният орган следва да 
може преди началото на операциите 
да предотврати рисково обработване, 
което не е в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 225
Jan Mulder

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) За да се гарантира ефективна 
защита на правата и свободите на 
субектите на данни посредством 
превантивни действия, в определени 
случаи администраторът или 
обработващият данни следва да се 
консултират с надзорния орган преди 
обработването да започне.

(41) За да се гарантира ефективна 
защита на правата и свободите на
субектите на данни посредством 
превантивни действия, в определени 
случаи администраторът или 
обработващият данни следва да се 
консултират с надзорния орган преди 
обработването да започне. Когато 
операциите по обработването могат 
да породят конкретен риск за 
правата и свободите на субектите на 
данни, надзорният орган следва да 
може преди началото на операциите 
да предотврати рисково обработване, 
което не е в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 226
Jan Mulder

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Нарушаването на сигурността на 
личните данни може, ако не бъде 
овладяно по подходящ начин и навреме, 
да причини вреди, включително 
увреждане на репутацията на 
засегнатото лице. Поради това, веднага 
щом установи такова нарушение 
администраторът следва да уведоми за 

(42) Нарушаването на сигурността на 
личните данни може, ако не бъде 
овладяно по подходящ начин и навреме, 
да причини вреди, включително 
увреждане на репутацията на 
засегнатото лице. Поради това, веднага 
щом установи такова нарушение 
администраторът следва да уведоми за 
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него компетентния национален орган. 
Физическите лица, за чиито лични 
данни и неприкосновеност на личния 
живот подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне, 
за да им се даде възможност да 
предприемат необходимите предпазни 
мерки. Следва да се счита, че дадено 
нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици върху 
личните данни или неприкосновеността 
на личния живот на дадено физическо 
лице, ако то може да доведе например 
до кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията във 
връзка с обработването на лични данни.

него компетентния национален орган. 
Физическите лица, за чиито лични 
данни и неприкосновеност на личния 
живот подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне, 
за да им се даде възможност да 
предприемат необходимите предпазни 
мерки. Следва да се счита, че дадено 
нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици върху 
личните данни или неприкосновеността 
на личния живот на дадено физическо 
лице, ако то може да доведе например 
до кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията или 
икономически или социални загуби във 
връзка с обработването на лични данни.

Or. en

Изменение 227
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Нарушаването на сигурността на 
личните данни може, ако не бъде 
овладяно по подходящ начин и навреме, 
да причини вреди, включително 
увреждане на репутацията на 
засегнатото лице. Поради това, веднага 
щом установи такова нарушение 
администраторът следва да уведоми за 
него компетентния национален орган. 
Физическите лица, за чиито лични 
данни и неприкосновеност на личния 
живот подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 

(42) Нарушаването на сигурността на 
личните данни може, ако не бъде 
овладяно по подходящ начин и навреме, 
да причини вреди, включително 
увреждане на репутацията на 
засегнатото лице. Поради това, веднага
щом установи такова нарушение 
администраторът следва да уведоми за 
него компетентния национален орган. 
Физическите лица, за чиито лични 
данни и неприкосновеност на личния 
живот подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
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бъдат уведомени без излишно забавяне, 
за да им се даде възможност да 
предприемат необходимите предпазни 
мерки. Следва да се счита, че дадено 
нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици върху 
личните данни или неприкосновеността 
на личния живот на дадено физическо 
лице, ако то може да доведе например 
до кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията във 
връзка с обработването на лични 
данни.

бъдат уведомени без излишно забавяне, 
за да им се даде възможност да 
предприемат необходимите предпазни 
мерки. Следва да се счита, че дадено 
нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици върху 
личните данни или неприкосновеността 
на личния живот на дадено физическо 
лице, ако то може да доведе например 
до кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията.

Or. en

Изменение 228
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) При установяване на подробни 
правила за формàта и процедурите, 
приложими за уведомяването за 
нарушения на сигурността на 
личните данни, следва да се отдаде 
необходимото внимание на 
обстоятелствата, свързани с 
нарушението, включително дали 
личните данни са били защитени чрез 
подходящи технически мерки за 
защита, ефективно ограничаващи 
вероятността за извършване на 
злоупотреба. Освен това при такива 
правила и процедури следва да се 
отчитат законните интереси на 
компетентните органи в случаи, 
когато ранното разкриване може 
ненужно да попречи на разследването 
на обстоятелствата, свързани с 

заличава се
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нарушението на сигурността.

Or. de

Обосновка

Последица от промяната на членове 28 и 29.

Изменение 229
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) При установяване на подробни 
правила за формàта и процедурите, 
приложими за уведомяването за 
нарушения на сигурността на личните 
данни, следва да се отдаде 
необходимото внимание на 
обстоятелствата, свързани с 
нарушението, включително дали 
личните данни са били защитени чрез 
подходящи технически мерки за защита, 
ефективно ограничаващи вероятността 
за извършване на злоупотреба. Освен 
това при такива правила и процедури 
следва да се отчитат законните интереси 
на компетентните органи в случаи, 
когато ранното разкриване може 
ненужно да попречи на разследването 
на обстоятелствата, свързани с 
нарушението на сигурността.

(43) При установяване на подробни 
правила за формàта и процедурите, 
приложими за уведомяването за 
нарушения на сигурността на личните 
данни, следва да се отдаде 
необходимото внимание на 
обстоятелствата, свързани с 
нарушението, включително дали 
личните данни са били защитени чрез 
подходящи технически мерки за защита, 
ефективно ограничаващи вероятността 
за извършване на злоупотреба. Освен 
това при такива правила и процедури 
следва да се отчитат законните интереси 
на компетентните органи в случаи, 
когато ранното разкриване може 
ненужно да попречи на разследването 
на обстоятелствата, свързани с 
нарушението на сигурността.
Криптирането не трябва да се счита 
за непробиваемо.

Or. en

Изменение 230
Cornelia Ernst
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Предложение за директива
Съображение 43a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43а) Някои форми на обработване, 
като например създаване на профили, 
обработването на чувствителни 
категории данни, наблюдението на 
обществено достъпни места 
(включително видео наблюдение), 
както и обработването на генетични 
и биометрични данни или данни на 
деца, пораждат конкретни рискове. С 
оглед на тези рискове 
администраторите следва да оценят 
въздействието върху основните 
права, ако планират да извършат 
такива операции по обработване. 
Тази оценка следва да обясни 
рисковете и мерките, които са 
предприети във връзка с тях, по-
конкретно по отношение на 
дискриминацията. Също така 
администраторите следва да 
проучат каква е гледната точка на 
субектите на данните или техните 
представители в този контекст.

Or. en

Изменение 231
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Администраторът или 
обработващият лични данни следва да 
определи лице, което да го подпомага 
при осъществяването на контрол за 
съответствие с разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива. Едно 
длъжностно лице по защита на 

(44) Администраторът или 
обработващият лични данни следва да 
определи лице, което да го подпомага 
при осъществяването на контрол за 
съответствие с разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива. 
Длъжностните лица по защита на 
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данните може да бъде назначено 
съвместно от няколко 
организационни единици на 
компетентния орган. Длъжностните 
лица по защита на данните трябва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо и 
ефективно.

данните трябва да бъдат в състояние да 
изпълняват своите задължения и задачи 
независимо и ефективно. Това включва 
правила за избягване на конфликти на 
интереси и осигуряване на адекватно 
количество ресурси и 
административни средства с цел 
избягване на намеса от страна на 
администраторите.

Or. en

Изменение 232
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Държавите членки следва да 
гарантират, че данни се предават на 
трета държава единствено, ако това е 
необходимо за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или за изпълнението на 
наказателни санкции и администраторът 
в третата държава или международната 
организация представлява компетентен 
орган по смисъла на настоящата 
директива. Предаване може да се 
извърши, ако Комисията е решила, че 
въпросната трета държава или 
международна организация гарантира 
адекватно ниво на защита или когато 
са представени подходящи гаранции.

(45) Държавите членки следва да 
гарантират, че данни се предават на 
трета държава единствено, ако това е 
необходимо за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или за изпълнението на 
наказателни санкции и администраторът 
в третата държава или международната 
организация представлява компетентен 
орган по смисъла на настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 233
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 45
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Държавите членки следва да 
гарантират, че данни се предават на 
трета държава единствено, ако това е 
необходимо за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или за изпълнението на 
наказателни санкции и администраторът 
в третата държава или международната 
организация представлява компетентен 
орган по смисъла на настоящата 
директива. Предаване може да се 
извърши, ако Комисията е решила, че 
въпросната трета държава или 
международна организация гарантира 
адекватно ниво на защита или когато 
са представени подходящи гаранции.

(45) Държавите членки следва да 
гарантират, че данни се предават на 
трета държава единствено, ако това е 
необходимо за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на едно или 
повече конкретни престъпления или за 
изпълнението на наказателни санкции и 
администраторът в третата държава или 
международната организация 
представлява обществен компетентен 
орган по смисъла на настоящата 
директива. Предаване може да се 
извърши, ако Комисията е решила, че 
въпросната трета държава или 
международна организация гарантира 
адекватно ниво на защита. Данни, 
предадени на компетентен 
обществен орган в трети държави, не 
следва да бъдат допълнително 
обработвани за цели, различни от 
тази, за която са предадени.

Or. en

Изменение 234
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 45a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45а) Допълнителни последващи 
предавания от страна на 
компетентните органи в трети 
държави или международни 
организации, на които са предадени 
лични данни, следва да бъдат 
разрешени само ако последващото 
предаване е необходимо за същата 
конкретна цел като първоначалното 
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предаване и вторият получател също 
е компетентен обществен орган. 
Например това може да стане, ако 
последващото предаване е необходимо 
за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
същото престъпление или за 
изпълнението на същата 
наказателна санкция, която 
обосновава първоначалното 
предаване. Допълнителни последващи 
предавания не следва да се разрешават 
за общи цели, свързани с 
правоприлагането. Освен това 
компетентният орган, извършил 
първоначалното предаване, следва да 
се съгласи с последващото предаване.

Or. en

Изменение 235
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) 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.

(46) 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.
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Or. en

Изменение 236
Louis Michel

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) 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.

(46) 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 или на 
международни организации може да се 
извършва, без да е необходимо 
допълнително разрешение.

Or. en

Изменение 237
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Комисията следва да може по 
същия начин да приеме, че дадена трета 
държава, или територия или обработващ 
данни сектор в трета държава, или 
дадена международна организация не 
предоставя адекватно ниво на защита на 

(48) Комисията следва да може по 
същия начин да приеме, че дадена трета 
държава, или територия или обработващ 
данни сектор в трета държава, или 
дадена международна организация не 
предоставя адекватно ниво на защита на 
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данните. В резултат на това предаването 
на лични данни на тази трета държава 
следва да бъде забранено, освен когато 
то се извършва въз основа на 
международно споразумение,
подходящи гаранции или дерогация. 
Следва да се предвидят процедури за 
провеждането на консултации между 
Комисията и такива трети държави или 
международни организации. Подобно 
решение на Комисията не премахва 
обаче възможността за извършване 
на прехвърляния на данни въз основа 
на подходящи гаранции или на 
дерогация, предвидена в директивата.

данните. В резултат на това предаването 
на лични данни на тази трета държава 
следва да бъде забранено, освен когато 
то се извършва въз основа на 
международно споразумение, което 
гарантира минималното ниво на 
защита, определено в настоящата 
директива, или дерогация. Следва да се 
предвидят процедури за провеждането 
на консултации между Комисията и 
такива трети държави или 
международни организации.

Or. en

Изменение 238
Nuno Melo

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Комисията следва да може по 
същия начин да приеме, че дадена трета 
държава, или територия или обработващ 
данни сектор в трета държава, или 
дадена международна организация не 
предоставя адекватно ниво на защита на 
данните. В резултат на това предаването 
на лични данни на тази трета държава 
следва да бъде забранено, освен когато 
то се извършва въз основа на 
международно споразумение, 
подходящи гаранции или дерогация. 
Следва да се предвидят процедури за 
провеждането на консултации между 
Комисията и такива трети държави или 
международни организации. Подобно 
решение на Комисията не премахва 
обаче възможността за извършване на 
прехвърляния на данни въз основа на 
подходящи гаранции или на дерогация, 

(Не се отнася до българския текст.)
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предвидена в директивата.

Or. pt

Изменение 239
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Прехвърляния, които не се 
основават на такова решение относно 
адекватността, следва да бъдат 
позволени единствено когато в правно 
обвързващ инструмент са предоставени 
подходящи гаранции, които осигуряват 
защитата на личните данни, или когато 
администраторът или 
обработващият лични данни е 
извършил оценка на всички 
обстоятелства около операцията по 
прехвърляне на данни или поредицата 
от такива операции и въз основа на 
тази оценка счита, че по отношение 
на защитата на личните данни 
съществуват подходящи гаранции. В 
случаите, при които липсват основания 
за разрешаване на прехвърляне следва 
да се позволи прилагането на дерогации, 
ако това е необходимо за защитата на 
жизненоважни интереси на субекта на 
данните или на друго лице или за 
гарантиране на законни интереси на 
субекта на данните, когато това е 
предвидено от правото на държавата 
членка, прехвърляща личните данни, 
или когато то е от особено значение за 
предотвратяването на непосредствена и 
сериозна заплаха за обществената 
сигурност на държава членка или на 
трета държава, или в отделни случаи —
за целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 

(49) Прехвърляния, които не се 
основават на такова решение относно 
адекватността, следва да бъдат 
позволени единствено когато в правно 
обвързващ инструмент са предоставени 
подходящи гаранции, които осигуряват 
защитата на личните данни. В случаите, 
при които липсват основания за 
разрешаване на прехвърляне следва да 
се позволи прилагането на дерогации, 
ако това е необходимо за защитата на 
жизненоважни интереси на субекта на 
данните или на друго физическо лице 
или за гарантиране на законни интереси 
на субекта на данните, когато това е 
предвидено от правото на държавата 
членка, прехвърляща личните данни, 
или когато то е от особено значение за 
предотвратяването на непосредствена и 
сериозна заплаха за обществената 
сигурност на държава членка или на 
трета държава, или в отделни случаи —
за целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на
конкретни престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции, 
или в отделни случаи — за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции. Когато 
Комисията е преценила, че нивото на 
защита не е адекватно, използването 
на дерогации следва да бъде 
ограничено за случаи, при които 
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престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции, или в отделни
случаи — за установяването, 
упражняването или защитата на правни 
претенции.

предаването е необходимо за 
защитата на жизненоважните 
интереси на субекта на данните или 
друго лице, или когато е от 
съществено значение за 
предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност на държава 
членка или на трета държава. Във 
всеки случаи тези дерогации трябва 
да се тълкуват с ограничения. По-
специално дерогациите не следва да се 
използват за разрешаването на чести, 
масивни или структурни предавания. 
Също така при предаване на данни за 
отделни случаи количеството данни 
следва да се ограничи до строго 
необходимото. Освен това всяко 
предаване въз основата на дерогация 
следва да бъде подробно 
документирано. Тази документация 
следва да се предостави на надзорния 
орган при поискване.

Or. en

Изменение 240
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Общите условия за членовете на 
надзорния орган следва да бъдат 
определени със закон във всяка държава 
членка и следва да предвиждат по-
специално, че тези членове се 
назначават от парламента или от 
правителството на държавата членка, 
като включват и правила относно 
личната квалификация и длъжността на 
тези членове.

(54) Общите условия за членовете на 
надзорния орган следва да бъдат
определени със закон във всяка държава 
членка и следва да предвиждат по-
специално, че тези членове се 
назначават от парламента на държавата 
членка, като включват и правила 
относно личната квалификация и 
длъжността на тези членове.

Or. en
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Изменение 241
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Макар настоящата директива да се 
прилага и спрямо дейностите на 
националните съдилища, 
компетентността на надзорните органи 
не следва да обхваща обработването на 
лични данни когато съдилищата 
действат при изпълнение на съдебните 
си функции, за да се гарантира 
независимостта на съдиите при 
изпълнението на техните съдебни 
задължения. Това изключение обаче 
следва да бъде 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.

(55) Макар настоящата директива да се 
прилага и спрямо дейностите на 
националните съдилища, 
компетентността на надзорните органи 
не следва да обхваща обработването на 
лични данни когато съдилищата 
действат при изпълнение на съдебните 
си функции, за да се гарантира 
независимостта на съдиите при 
изпълнението на техните съдебни 
задължения.

Or. de

Изменение 242
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) За да се гарантира съгласувано 
наблюдение и прилагане на 
настоящата директива навсякъде в 
Съюза, надзорните органи следва да 
имат еднакви задължения и 
ефективни правомощия във всяка 
държава-членка, включително 
правомощия за разследване, правно 

заличава се
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обвързваща намеса, вземане на 
решения и налагане на санкции, 
особено в случаи на жалби от 
физически лица, както и правомощие 
да участват в съдебни производства.

Or. de

Изменение 243
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57)Всеки надзорен орган следва да 
разглежда жалбите, подадени от субект 
на данни, и да извършва разследване по 
въпроса. Разследването въз основа на 
жалба следва да се извършва под 
съдебен контрол и в целесъобразна за 
конкретния случай степен.
Надзорният орган следва да информира 
субекта на данните за напредъка и 
резултата от жалбата в разумен срок. 
Ако случаят изисква допълнително 
разследване или координиране с друг 
надзорен орган, на субекта на данните 
следва да бъде предоставена междинна 
информация.

(57)Всеки надзорен орган следва да 
разглежда жалбите, подадени от субект 
на данни, и да извършва разследване по 
въпроса. Надзорният орган следва да 
информира субекта на данните за 
напредъка и резултата от жалбата в 
разумен срок. Ако случаят изисква 
допълнително разследване или 
координиране с друг надзорен орган, на 
субекта на данните следва да бъде 
предоставена междинна информация.

Or. de

Обосновка

Последица от заличаването на правото на подаване на жалби от страна на 
сдруженията и органите за защита на данните (ОЗД) в член 50.

Изменение 244
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 61
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Всяка структура, организация 
или сдружение, учредено съгласно 
правото на държава-членка и чиято 
цел е да защитава правата и 
интересите на субектите на данни по 
отношение на защитата на техните 
данни, следва да има право да подава 
жалби или да упражнява правото на 
съдебна защита от името на 
субектите на данни, ако е надлежно 
оправомощено от тях, или да подава 
жалби от свое име, независимо от 
жалбата на даден субект на данни, 
когато счита, че е извършено 
нарушение на сигурността на 
личните данни.

заличава се

Or. de

Обосновка

Последица от заличаването на правото на подаване на жалби от страна на 
сдруженията и органите за защита на данните (ОЗД) в член 50.

Изменение 245
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните данни, следва 
да има право да подава жалби или да 
упражнява правото на съдебна защита 
от името на субектите на данни, ако е 
надлежно оправомощено от тях, или 
да подава жалби от свое име, 

(61) Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на
физическите лица, следва да има право 
да подава жалби до надзорен орган или 
да упражнява правото на средства за
съдебна защита от името на субектите 
на данни или да подава жалби от свое 
име, независимо от жалбата на даден 
субект на данни, когато счита, че е 
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независимо от жалбата на даден субект 
на данни, когато счита, че е извършено 
нарушение на сигурността на личните 
данни.

извършено нарушение на сигурността 
на личните данни, или когато счита, 
че администратор не се съобразява с 
принципите на защита на данните 
още при проектирането и по 
подразбиране.

Or. en

Изменение 246
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 247
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 65a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65а) Предаването на лични данни 
към други органи или частни лица в 
Съюза е забранено, освен ако се 
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извършва съгласно закона, а 
получателят е установен в държава 
членка и никакви законни специфични 
интереси на субекта на данните не 
възпрепятстват предаването, а 
предаването е необходимо в 
конкретни случаи, когато 
администраторът предава данни за 
изпълнението на задача, която му е 
законно възложена, или за 
предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност, или за 
предотвратяването на сериозно 
нарушение на правата на 
физическите лица. 
Администраторът следва да 
информира получателя за целта на 
обработването. Получателят следва
също така да бъде уведомен за 
ограниченията, свързани с 
обработването, и да се гарантира 
спазването на тези ограничения.

Or. en

Изменение 248
Jan Mulder

Предложение за директива
Съображение 65a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65а) Предаването на лични данни 
към други органи или частни лица в 
Съюза е забранено, освен ако не е с цел 
предотвратяване на непосредствена и 
сериозна заплаха за обществената 
сигурност, или за предотвратяването 
на сериозно нарушение на правата на 
физическите лица. 
Администраторът следва да 
информира получателя за целта на 
обработването. Получателят следва 
също така да бъде уведомен за 
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ограниченията, свързани с 
обработването, и да се гарантира 
спазването на тези ограничения.

Or. en

Изменение 249
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) С цел да бъдат постигнати 
целите на настоящата директива, а 
именно защита на основните права и 
свободи на физическите лица, и по-
специално на тяхното право на 
защита на личните данни, както и за 
да се гарантира свободния обмен на 
лични данни от компетентните 
органи в рамките на Съюза, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. По-специално делегирани актове 
следва да бъдат приети по 
отношение на уведомяването на 
надзорния орган за нарушение на 
сигурността на личните данни. 
относно критериите и изискванията 
за определянето на висока степен от 
конкретни рискове, които изискват 
предварителна консултация; относно 
назначаването и задачите на 
длъжностното лице по защита на 
данните; относно кодексите за 
поведение; относно критериите и 
изискванията за механизмите за 
сертифициране; относно критериите 
и изискванията за предаването на 
данни чрез задължителни фирмени 
правила; относно дерогациите за 
предаванията; относно 

заличава се
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административните санкции; 
относно обработването на данни за 
здравни цели; относно обработването 
на данни в контекста на трудовите
правоотношения и обработването на 
данни за исторически, 
статистически и 
научноизследователски цели. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. de

Изменение 250
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящата 
директива по отношение на 
изготвянето на документация от 
администраторите и 
обработващите лични данни, 
сигурността на обработването, по-
специално във връзка със 
стандартите за криптиране, както и 
по отношение на уведомяването на 
надзорния орган за нарушение на 
сигурността на личните данни и 
адекватното ниво на защита на 
данните, осигурявано от дадена 
трета държава, или територия или 

заличава се
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обработващ сектор в тази трета 
държава, или международна 
организация, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.

Or. de

Изменение 251
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) За приемането на мерки по 
отношение на изготвянето на 
документация от администраторите и 
обработващите лични данни, 
сигурността на обработването, 
уведомяването на надзорния орган за 
нарушаване на сигурността на 
личните данни и адекватното ниво на 
защита, осигурявано от дадена трета 
държава, или територия или обработващ 
сектор в тази трета държава, или 
международна организация, следва да 
бъде използвана процедурата по 
разглеждане, доколкото тези актове са с 
общ характер.

(68) За приемането на мерки по 
отношение на изготвянето на 
документация от администраторите и 
обработващите лични данни, 
сигурността на обработването и 
адекватното ниво на защита, 
осигурявано от дадена трета държава, 
или територия или обработващ сектор в 
тази трета държава, или международна 
организация, следва да бъде използвана 
процедурата по разглеждане, доколкото 
тези актове са с общ характер.

Or. de
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Изменение 252
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) Доколкото целите на 
настоящата директива, а именно да 
се защитят основните права и 
свободи на физическите лица и по-
специално тяхното право на защита 
на личните данни, както и да се 
гарантира свободен обмен на лични 
данни от компетентните органи в
Съюза, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки и следователно 
поради обхвата или последиците от 
действието могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели.

заличава се
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Изменение 253
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Специалните разпоредби относно 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 

заличава се
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разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции, съдържащи се в актове на 
Съюза, приети преди датата на 
приемане на настоящата директива, 
с които се регламентират 
обработването на лични данни между 
държавите членки или достъпът на 
определени органи на държавите 
членки до информационни системи, 
създадени съгласно Договорите, следва 
да не бъдат засегнати. Комисията 
следва да извърши оценка на 
ситуацията по отношение на 
връзката между настоящата 
директива и актовете, приети преди 
датата на нейното приемане, които 
регламентират обработването на 
лични данни между държавите-
членки или достъпа на определените 
органи на държавите-членки до 
информационни системи, създадени 
съгласно Договорите, за да прецени 
необходимостта от съгласуване на 
тези специални разпоредби с 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 254
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) За да се гарантира цялостна и 
съгласувана защита на личните данни 
в Съюза международните 
споразумения, сключени от 
държавите-членки преди влизането в 
сила на настоящата директива, 
следва да бъдат изменени, така че да 

заличава се
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бъдат хармонизирани с директивата.

Or. de

Изменение 255
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) За да се гарантира цялостна и 
съгласувана защита на личните данни в 
Съюза международните споразумения, 
сключени от държавите членки преди 
влизането в сила на настоящата 
директива, следва да бъдат изменени, 
така че да бъдат хармонизирани с 
директивата.

(73) За да се гарантира цялостна и 
съгласувана защита на личните данни в 
Съюза международните споразумения, 
сключени от Съюза или от държавите 
членки преди влизането в сила на 
настоящата директива, следва да бъдат 
изменени, така че да бъдат 
хармонизирани с директивата.

Or. en

Изменение 256
Axel Voss

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установяват правилата във връзка със 
защитата на физическите лица по 
отношение на обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването,
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

1. С настоящата директива се 
установяват правилата във връзка със 
защитата на физическите лица по 
отношение на обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването на 
опасност за обществената сигурност,
на подготовката за бъдещо 
преследване, на предотвратяването,
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления, както и
изпълнението на наказателни санкции.
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Or. de

Обосновка

В областта на полицейските мерки за сигурност се срещат трудности при 
разграничаването на приложните полета на директивата и регламента. Когато 
общественоопасното деяние не е с престъпен характер и следователно полицията не 
може да го предотврати по смисъла на член 1, параграф 1 от предложението за 
директива, последната не може да се приложи (например: файл за обявени за 
изчезнали лица, самоубийци). Разпоредбите на Общия регламент за защита на 
данните са напълно неприложими за предотвратяването на опасност.

Изменение 257
Axel Voss

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с настоящата 
директива държавите членки:

2. Разпоредбите на настоящата 
директива относно минимално ниво на 
защита не възпрепятстват
държавите членки да запазят или да 
приемат правила за защита на 
личните данни, които гарантират 
по-високо ниво на защита.

Or. de

Обосновка

Целта на директивата следва да бъде да се осигури общоевропейски минимален 
стандарт за сигурност, а не да замени съществуващите национални правила. 
Следователно на държавите членки трябва да бъде изрично позволено да приемат по-
строги разпоредби.

Изменение 258
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с настоящата 
директива държавите членки:

2. Разпоредбите на настоящата 
директива относно минимално ниво на 
защита не възпрепятстват 
държавите членки да запазят или да 
приемат правила за защита на 
личните данни, които гарантират 
по-високо ниво на защита. В
съответствие с настоящата 
директива държавите членки най-
малко:

Or. en

Обосновка

Целта на директивата следва да бъде да се осигури общоевропейски минимален 
стандарт за сигурност, а не да замени съществуващите национални правила. 
Следователно на държавите членки трябва да бъде изрично позволено да приемат по-
строги разпоредби. Позоваване на проектостановище на Комисията по правни 
въпроси.

Изменение 259
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) защитават основните права и 
свободи на физическите лица и по-
специално правото им на защита на 
личните данни, и

заличава се

Or. de

Изменение 260
Carlos Coelho
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) с настоящата директива се защитават 
основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално 
тяхното право на защита на личните 
данни; както и

а) с настоящата директива се защитават 
основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално 
тяхното право на защита на личните им
данни и на личен живот; както и

Or. pt

Изменение 261
Nuno Melo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) с настоящата директива се защитават 
основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално 
тяхното право на защита на личните 
данни; както и

а) с настоящата директива се защитават 
основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално 
тяхното право на защита на личните 
данни, и се предотвратява всяка 
дискриминация, основана на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или убеждения, увреждания 
или заболявания, възраст или 
сексуална ориентация; както и

Or. pt

Изменение 262
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) гарантират, че обменът на лични 
данни от компетентните органи в 

заличава се
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Съюза не се ограничава, нито 
забранява по причини, свързани със 
защитата на физическите лица по 
отношение на обработването на 
лични данни.

Or. de

Изменение 263
Carlos Coelho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) гарантират, че обменът на лични 
данни от компетентните органи в Съюза 
не се ограничава, нито забранява по 
причини, свързани със защитата на 
физическите лица по отношение на 
обработването на лични данни в 
съответствие със свободното 
движение на данни, предвидено в 
член 16 от ДФЕС; свободното 
движение на данни не се прилага по 
отношение на държавите членки, 
които не са обвързани с този 
законодателен акт.

Or. pt

Изменение 264
Nuno Melo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

предвидена в съответствие с буква а).

Or. pt

Изменение 265
Axel Voss

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Настоящата директива се прилага за 
обработването на лични данни изцяло 
или частично с автоматични средства, 
както и за обработването с други 
средства на лични данни, които са част 
от регистър на лични данни или които 
са предназначени да съставляват част от 
такъв регистър. Директивата не се 
прилага, когато личните данни се 
съхраняват в досиета или групи от 
досиета на хартия или когато следва 
да бъдат съхранени в такива.

Or. de

Изменение 266
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Обработването и обмена на лични 
данни от компетентните органи в 
Съюза се нуждаят от правна основа в 
законодателството на Съюза или на 
държава членка. Настоящата 
директива сама по себе си не 
осигурява такава правна основа.



PE506.127v01-00 68/160 AM\928472BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Пояснение: Все още трябва да има допълнителна правна основа за обработване и 
обмен на лични данни. Настоящата директива само хармонизира правилата за 
защита на данните за такива случаи.

Изменение 267
Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 268
Jan Philipp Albrecht

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) в хода на дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза;
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 269
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 270
Sophia in 't Veld

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 271
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Всеобхватен подход за защита на данните означава също да се включат 
институциите, органите, службите и агенциите на Съюза в приложното поле на 
директивата.

Изменение 273
Axel Voss

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. de

Изменение 274
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 275
Cornelia Ernst
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 276
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, по-специално чрез
идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн 

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

идентификатор, данни за 
местонахождение, онлайн или офлайн
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна, социална или полова
идентичност, или за неговата 
сексуална ориентация;

Or. en

Обосновка

За да се осигури добра защита, е важно понятията „лични данни“ и „субект на 
данни“ да не бъдат определяни твърде тясно. Директивата следва ясно да се прилага 
по отношение на данни, които позволяват само „разграничаване“, и следва да бъде 
ясно, че онлайн или офлайн идентификаторите в повечето случаи следва да се считат 
за лични данни. Наличието на широки определения за „лични данни“ и „субект на 
данни“ е важно за защитата в перспектива. Това определение гарантира 
съгласуваност с Регламента за защита на данните.

Изменение 277
Axel Voss

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) „престъпление“ означава също и 
деяние, което е наказуемо по 
националното законодателство като 
правонарушения, преследвани от 
административни органи, решението 
на които може да доведе до 
производство пред съд, който е 
компетентен по наказателни дела;

Or. de

Обосновка

Свързано с член 3 Спогодба за правна помощ на ЕС.
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Изменение 278
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) „профилиране“ означава всяка 
форма на автоматично обработване с 
цел оценяване на определени лични 
аспекти, свързани с това физическо 
лице, или с цел анализ или 
предвиждане, по-специално на 
икономическото състояние, 
местоположението, здравето, 
личните предпочитания, 
надеждността или поведението на 
физическото лице;

Or. en

Изменение 279
Nuno Melo

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) „профилиране“ означава техника 
за автоматично обработване на 
данни, изразяваща се в категоризиране 
на дадено лице, по-специално с цел да 
се вземат решения във връзка с това 
лице, или за да се анализират или 
предвидят неговите лични 
предпочитания, поведение и 
отношение;

Or. pt

Изменение 280
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4)„ограничаване на обработването“ 
означава маркиране на съхранявани 
лични данни с цел ограничаване на 
обработването им в бъдеще;

4) „блокиране“ означава маркиране на 
съхранявани лични данни с цел 
ограничаване на обработването им в 
бъдеще;

Or. de

Изменение 281
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 282
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9) „нарушение на сигурността на лични 
данни“ означава нарушение на 
сигурността, което води до случайно 
или неправомерно унищожаване, загуба, 

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

достъп до лични данни, които се 
предават, съхраняват или обработват по 
друг начин;

Or. en

Обосновка

Няма значение каква е причината за нарушение на сигурността на лични данни. 
Вместо това нарушение на сигурността на лични данни може също да се случи 
случайно, поради небрежност или поради други причини.

Изменение 283
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14) „компетентни органи“ означава 
всеки публичен орган, компетентен по 
отношение на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции;

14) „компетентни органи“ означава 
всеки публичен орган, компетентен
съгласно съответното 
законодателство на всяка държава 
членка по отношение на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции;

Or. pt

Изменение 284
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 15a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15а) „маркиране“ означава маркиране 
на съхранявани лични данни, което не 
цели ограничаване на обработването 
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им в бъдеще;

Or. nl

Обосновка

Привежда текста на предложението за директива в съответствие с този на 
рамковото решение относно защитата на личните данни (член 2, буква й)). Член 16 
постановява, че администраторът трябва да маркира данните. Терминът 
„маркиране“ обаче не се дефинира. Настоящото изменение поправя този пропуск.

Изменение 285
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 15a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15а) „защита на данните при 
проектирането“ означава защитата 
на данните да бъде включена в целия 
жизнен цикъл на технологиите — от 
най-ранния етап на проектиране чак 
до тяхното окончателно внедряване, 
използване и окончателно изваждане 
от употреба;

Or. es

Обосновка

Това изменение добавя определение на защитата на данни при проектирането, тъй 
като това понятие често се споменава в настоящата директива.

Изменение 286
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 15б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15б) „защита на данните по 
подразбиране“ означава задаване на 
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настройките за защита на личните 
данни по отношение на услугите и 
продуктите по такъв начин, че да се 
спазят общите принципи за защита 
на данните като прозрачност, 
минимизиране на данните, 
ограничаване на целта, цялост на 
данните, минимизиране на периода за 
съхранение на данните, обхвата на 
действие на субектите на данни и 
отчетността;

Or. es

Обосновка

Това изменение добавя определение на защитата на данни по подразбиране, тъй като 
това понятие често се споменава в настоящата директива.

Изменение 287
Axel Voss

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 15a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15а) „анонимизиране“ означава 
изменяне на лични данни по такъв 
начин, че те вече не могат или могат 
само с влагане на несъразмерно 
количество време, финансови 
средства и труд да бъдат приписани 
на физически лице с установена или 
подлежаща на установяване 
самоличност;

Or. de

Изменение 288
Axel Voss

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 15б (нова)



AM\928472BG.doc 79/160 PE506.127v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

15б) „информационни системи на 
Европейския съюз“ означава само 
такива информационни системи, 
които са създадени по силата на 
трета част, дял V, глава 4 или 5 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз или по силата на 
Договора за създаване на 
Европейската общност;

Or. de

Изменение 289
Axel Voss

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 15в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15в) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и изрично 
указание за волята на субекта на 
данните посредством изявление или 
ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат 
обработвани;

Or. de

Обосновка

Изменението въвежда съгласието на субекта на данните в рамките на тесни 
граници. Въпреки че по принцип гражданите и държавата не могат да са 
равнопоставени, съгласието в частния случай може да служи като обосновка, 
например при масови тестове за ДНК.

Изменение 290
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 15г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15г) „компетентни органи“ означава 
всеки публичен орган, компетентен по 
отношение на предотвратяването на 
опасности, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции, включително 
институциите, органите, службите 
и агенциите на Европейския съюз;

Or. de

Изменение 291
Axel Voss

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона;

а) обработвани в съответствие със 
закона, добросъвестно и по прозрачен
и подлежащ на проверка начин;

Or. de

Обосновка

Изменението привежда директивата в съответствие с текста на регламента за 
защита на личните данни. В духа на пакетния подход следва да са в сила едни и същи 
основни правила и за двата законодателни акта.

Изменение 292
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона;

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

Or. en

Обосновка

Подобно на еквивалентното изменение на предложението за общ регламент относно 
защитата на данни

Изменение 293
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона;

а) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона и по прозрачен 
начин;

Or. en

Изменение 294
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона;

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

Or. en
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Изменение 295
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) събирани за конкретни, изрично 
указани и законни цели и да не се
обработват допълнително по начин, 
който е несъвместим с тези цели;

б) събирани за конкретни, изрично 
указани и законни цели и да не се
използват с различна цел, дори когато 
е съвместима, ако това не е 
предвидено от закона;

Or. pt

Изменение 296
Axel Voss

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим за целите, за 
които данните се обработват; те могат 
да бъдат обработвани единствено ако 
за съответната цел не е достатъчна 
анонимна обработка.

Or. de

Обосновка

Изменението привежда директивата в съответствие с текста на регламента за 
защита на личните данни. В духа на пакетния подход следва да са в сила едни и същи 
основни правила и за двата законодателни акта.

Изменение 297
Jan Mulder
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) подходящи, релевантни и
ограничени, колкото е възможно, до 
целите, за които данните се обработват;

Or. en

Изменение 298
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим във връзка с 
целите, за които данните се обработват;
те се обработват само ако и 
дотолкова доколкото целите не 
могат да бъдат постигнати без 
обработването на информация, 
която не включва лични данни; лични 
данни, притежавани от частни 
страни или други обществени органи, 
се предоставя само с цел разследване 
или наказателно преследване в 
съответствие с изискванията за 
необходимост и съразмерност, които 
се определят от всяка държава 
членка в нейното законодателство, 
при условията на съответните 
разпоредби на законодателството на 
Европейския съюз или на 
международното публично 
законодателство, и в частност на 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека, така както тя 
се тълкува от Европейския съд за 
правата на човека;
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Or. en

Обосновка

Важно пояснение, с цел преодоляване на пропастта между директивата за защита на 
данните и регламента и гарантиране, че е обхванато предаването на лични данни от 
приложното поле на регламента към приложното поле на директивата.

Изменение 299
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим във връзка с 
целите, за които данните се обработват;
те следва да се обработват само ако и 
доколкото целта не може да бъде 
постигната чрез по-щадящи мерки;

Or. en

Изменение 300
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 301
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) точни, в съответствие с редовната 
проверка на качеството и, когато е 
необходимо, актуализирани; трябва да 
се предприемат всички мерки, за да се 
гарантира своевременното заличаване 
или коригиране на неточни лични 
данни, като се имат предвид целите, за 
които те се обработват;

Or. pt

Изменение 302
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) точни и актуализирани; трябва да се 
предприемат всички разумни мерки, за 
да се гарантира своевременното 
заличаване или коригиране на неточни 
лични данни;

Or. en

Изменение 303
Axel Voss

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват личните данни;

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните;

Or. de

Обосновка

Изменението привежда директивата в съответствие с текста на регламента за 
защита на личните данни. В духа на пакетния подход следва да са в сила едни и същи 
основни правила и за двата законодателни акта.

Изменение 304
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват личните данни;

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането или 
разграничаването на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните;

Or. en

Изменение 305
Axel Voss

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква е) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, 

е) обработвани и използвани 
единствено от компетентните 
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който осигурява спазването на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива;

служители на компетентните 
органи в рамките на изпълнението на 
тяхната дейност;

Or. de

Изменение 306
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 – буква е) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява и доказва за всяка операция 
по обработване на данни спазването на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 307
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 – буква е) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява и доказва за всяка операция 
по обработване на данни спазването на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Изменение в съответствие с проектодоклада за регламент за защита на данните
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Изменение 308
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработени по начин, който дава 
ефективна възможност на субекта на 
данните да упражни 
неговите/нейните права, както е 
посочено в членове 10—17.

Or. en

Обосновка

Изменение в съответствие с проектодоклада за регламент за защита на данните

Изменение 309
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) достъпни или предоставяни само 
на надлежно упълномощени 
служители на компетентните 
органи, които се нуждаят от тях, за 
да изпълняват задачите си, като 
трябва да се прилага строго 
управление на потребителските 
профили;

Or. pt

Изменение 310
Jan Mulder
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Предложение за директива
Член 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данни, първоначално обработени за 
цели, различни от посочените в 
член 1, параграф 1, може да се 
използват само с цел 
предотвратяване, разследване, 
разкриване или наказателно 
преследване на престъпления, в случай 
че се обработват на правно основание, 
което дава достатъчно гаранции за 
субекта на данните.

Or. en

Изменение 311
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
компетентните органи могат да 
имат достъп единствено до лични 
данни, първоначално обработвани за 
цели, различни от посочените в 
член 1, параграф 1, ако са изрично 
оправомощени от Съюза или 
националното законодателство, 
което трябва да спазва изискванията, 
определени в член 7, параграф 1, 
буква а) и трябва да постановява, че:
а) достъпът се разрешава само от 
надлежно оправомощени служители 
на компетентните органи в 
изпълнение на техните задачи, 
когато в конкретния случай 
компетентният орган може да 
докаже, че обработването на лични 
данни е необходимо и пропорционално 
на предотвратяването, 
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разследването, откриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции;
б) исканията за достъп трябва да 
бъдат в писмен вид, обосновани и да 
посочват правното основание за 
искането; както и
в) писменото искане трябва да бъде 
документирано; както и 
г) са предвидени подходящи гаранции, 
осигуряващи защитата на основните 
права и свободи във връзка с 
обработването на лични данни; тези 
гаранции не накърняват и допълват 
специфичните условия за достъп до 
лични данни, като например съдебно 
разрешение в съответствие с 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 312
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 4 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Личните данни, които първоначално 
са били събрани с различна цел, могат 
да се използват единствено за 
предотвратяване, разследване и 
разкриване на престъпления и за 
наказателно преследване на 
извършители на престъпления въз 
основа на законодателен инструмент, 
предоставящ адекватни гаранции за 
защитата на личните данни на 
субекта на данните.

Or. nl
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Обосновка

Използването на данни за различна цел изисква адекватна законова база в 
националното законодателство.

Изменение 313
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Срокове за съхранение и проверка

1. Държавите членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират, че личните данни, 
обработвани в съответствие с 
настоящата директива, се заличават 
от компетентните органи, когато 
вече не са необходими за целите, за 
които са били събрани и впоследствие 
обработени.
2. Държавите членки предвиждат 
компетентните органи да въведат 
необходимите механизми, които да 
гарантират въвеждането на срокове 
за заличаване на лични данни и за 
периодична проверка на 
необходимостта от съхраняване на 
данните, включително определяне на 
срокове за съхранение за различните 
категории субекти на лични данни. 
Установяват се процесуални мерки, 
които да гарантират, че тези срокове 
и интервали за периодична проверка 
се спазват.

Or. pt

Изменение 314
Wim van de Camp
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Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Разграничение между различните 

категории субекти на данни
1. Държавите членки предвиждат 
въвеждане на ясно разграничение от 
страна на администратора, 
доколкото това е възможно, между 
личните данни на различни категории 
субекти на данни, например:
а) лица, за които има сериозни 
основания да се счита, че са 
извършили или ще извършат 
престъпление;
б) лица, осъдени за престъпление;
в) жертви на престъпление или лица, 
по отношение на които определени 
факти дават основание да се счита, 
че той или тя може да е жертва на 
престъпление;
г) трети страни по престъпление, 
например лица, които биха могли да 
бъдат призовани да свидетелстват 
при разследвания във връзка с 
престъпления или при последващи 
наказателни производства, или лица, 
които могат да предоставят 
информация за престъпления, или 
познати или съучастници на някое от 
лицата, посочени в букви а) и б); и
д) лица, които не попадат в никоя от 
посочените по-горе категории.

Or. nl

Изменение 315
Monika Hohlmeier
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Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Разграничение между различните 

категории субекти на данни
1. Държавите членки предвиждат 
въвеждане на ясно разграничение от 
страна на администратора, 
доколкото това е възможно, между 
личните данни на различни категории 
субекти на данни, например:
а) лица, за които има сериозни 
основания да се счита, че са 
извършили или ще извършат 
престъпление;
б) лица, осъдени за престъпление;
в) жертви на престъпление или лица, 
по отношение на които определени 
факти дават основание да се счита, 
че той или тя може да е жертва на 
престъпление;
г) трети страни по престъпление, 
например лица, които биха могли да 
бъдат призовани да свидетелстват 
при разследвания във връзка с 
престъпления или при последващи 
наказателни производства, или лица, 
които могат да предоставят 
информация за престъпления, или 
познати или съучастници на някое от 
лицата, посочени в букви а) и б); и
д) лица, които не попадат в никоя от 
посочените по-горе категории.

Or. de

Изменение 316
Jan Mulder
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Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Разграничение между различните 

категории субекти на данни
1. Държавите членки предвиждат 
въвеждане на ясно разграничение от 
страна на администратора, 
доколкото това е възможно, между 
личните данни на различни категории 
субекти на данни, например:
а) лица, за които има сериозни 
основания да се счита, че са 
извършили или ще извършат 
престъпление;
б) лица, осъдени за престъпление;
в) жертви на престъпление или лица, 
по отношение на които определени 
факти дават основание да се счита, 
че той или тя може да е жертва на 
престъпление;
г) трети страни по престъпление, 
например лица, които биха могли да 
бъдат призовани да свидетелстват 
при разследвания във връзка с 
престъпления или при последващи 
наказателни производства, или лица, 
които могат да предоставят 
информация за престъпления, или 
познати или съучастници на някое от 
лицата, посочени в букви а) и б); и
д) лица, които не попадат в никоя от 
посочените по-горе категории.

Or. en

Изменение 317
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

(а) лица, за които има сериозни 
основания да се счита, че са 
извършили или ще извършат 
престъпление;
(б) лица, осъдени за престъпление;
(в) жертви на престъпление или лица, 
по отношение на които определени 
факти дават основание да се счита, 
че той или тя може да е жертва на 
престъпление;
(г) трети страни по престъпление, 
например лица, които биха могли да 
бъдат призовани да свидетелстват 
при разследвания във връзка с 
престъпления или при последващи 
наказателни производства, или лица, 
които могат да предоставят 
информация за престъпления, или 
познати или съучастници на някое от 
лицата, посочени в букви а) и б); и
(д) лица, които не попадат в никоя от 
посочените по-горе категории.

Or. de

Обосновка

Необходимостта от всеобхватни задължения за разграничаване и категоризиране не 
е установена, практическата й приложимост изглежда съмнителна, а свързаните с 
нея бюрократична тежест и разходи – значителни. Липсва разпореждане относно 
правните последици, не е ясно какви юридически последици трябва да има 
разграничението.
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Изменение 318
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 319
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 320
Nuno Melo

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лица, за които има сериозни 
основания да се счита, че са извършили

а) лица, за които има сериозни 
основания да се счита, че са извършили 
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или ще извършат престъпление; престъпление;

Or. pt

Изменение 321
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) жертви на престъпление или лица, по 
отношение на които определени факти
дават основание да се счита, че той или 
тя може да е жертва на престъпление;

в) жертви на престъпление или лица, по 
отношение на които съществуват 
фактически показатели, които дават 
основание да се счита, че той или тя 
може да е жертва на престъпление;

Or. pt

Изменение 322
Nuno Melo

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) жертви на престъпление или лица, по 
отношение на които определени 
факти дават основание да се счита, 
че той или тя може да е жертва на 
престъпление;

в) жертви на престъпление;

Or. pt

Изменение 323
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)



PE506.127v01-00 98/160 AM\928472BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) трети страни по престъпление, 
например лица, които биха могли да 
бъдат призовани да свидетелстват при 
разследвания във връзка с престъпления 
или при последващи наказателни 
производства, или лица, които могат да 
предоставят информация за 
престъпления, или познати или 
съучастници на някое от лицата, 
посочени в букви а) и б); и

г) трети страни по престъпление, 
например лица, които биха могли да 
бъдат призовани да свидетелстват при 
разследвания във връзка с престъпления 
или при последващи наказателни 
производства, или лица, които могат да 
предоставят информация за 
престъпления, или познати или 
съучастници на някое от лицата, 
посочени в букви а) и б);

Or. en

Изменение 324
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) трети страни по престъпление, 
например лица, които биха могли да 
бъдат призовани да свидетелстват при 
разследвания във връзка с престъпления 
или при последващи наказателни 
производства, или лица, които могат 
да предоставят информация за 
престъпления, или познати или 
съучастници на някое от лицата, 
посочени в букви а) и б); и

г) лица, които биха могли да бъдат 
призовани да свидетелстват при 
разследвания във връзка с престъпления 
или при последващи наказателни 
производства;

Or. en

Изменение 325
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) лица, които могат да предоставят 
информация за престъпления;

Or. en

Изменение 326
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) познати или съучастници на някое 
от лицата, посочени в букви а) и б); и

Or. en

Изменение 327
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) лица, които не попадат в никоя от 
посочените по-горе категории.

заличава се

Or. en

Изменение 328
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Оправомощаване

1. Държавите членки предвиждат, че 
администраторът на данни трябва 
да поддържа система за 
оправомощаване, съобразена с 
изискванията за прецизност и 
пропорционалност.
2. Личните данни се обработват 
единствено от лица, които са били 
оправомощени за тази цел от 
администратора на данни във връзка 
с правилното изпълнение на техните 
задачи и в рамките на 
оправомощаването.
3. Оправомощаването включва ясно 
описание на начините, по които 
въпросното лице е оправомощено да 
обработва данните и елементите на 
задачата, за чието изпълнение ще се 
извърши обработването.

Or. nl

Обосновка

С помощта на оправомощаването може да се гарантира, че личните данни, 
използвани при разследване и наказателно преследване се обработват единствено от 
лица, които са оправомощени да ги обработват от администратора във връзка с 
правилното изпълнение на техните задачи. Ограничаването на кръга от хора, които 
имат достъп до лични данни е за предпочитане пред разграничаването на 
категориите на въпросните лица.

Изменение 329
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки ограничават 
достъпа до лични данни за ограничена 
група от надлежно оправомощен 
персонал. 

Or. en

Изменение 330
Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 331
Jan Philipp Albrecht

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки следва да 
предоставят конкретни правила 
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относно последиците от тази 
категоризация, като вземат предвид 
различните цели, за които са събрани 
данни, и да предоставят конкретни 
предпазни мерки за лица, които не са 
заподозрени или осъждани за 
престъпление. Тези конкретни 
правила включват условията за 
събиране на данни, сроковете за 
запазване, възможните ограничения 
на правата на достъп и информация 
на субекта на данните и начините на 
достъп до данни от страна на 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.

Изменение 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Категориите субекти на данни, 
посочени в букви в), г) и д) от 
параграф 1, а именно данни, свързани с 
хора, които не са заподозрени и по-
специално с деца, са обект на 
специални условия и предпазни мерки, 
които гарантират, че тези данни се 
използват пропорционално и 
предвиждат значително по-
ограничени срокове за съхранение и 
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периодичен преглед на 
необходимостта от съхранение на 
тези данни.

Or. pt

Изменение 333
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Личните данни могат да бъдат 
обработвани само от персонал, който 
е надлежно оправомощен от 
отговорния орган с цел доброто 
изпълнение на техните задачи и само 
в рамките на това оправомощаване.

Or. en

Изменение 334
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Оправомощаването съдържа добро 
описание на задачите и процесите за 
операцията по обработване, за която 
персоналът се оправомощава.

Or. en

Изменение 335
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Различни степени на точност и 
надеждност на личните данни

Обективна точност

Or. de

Изменение 336
Axel Voss

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Компетентните органи гарантират, 
че доколкото е възможно личните
данни са точни, пълни и, при 
необходимост, актуални.

Or. de

Изменение 337
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки гарантират, че 
доколкото е възможно при 
обработването на косвени данни за 
участието на лица в планирането или 
извършването на сериозни 
престъпления, освен когато са 
заподозрени, се прави разграничение в 
съответствие със степента им на точност 
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и надеждност.

Or. nl

Обосновка

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Изменение 338
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки предвиждат 
конкретни гаранции за 
обработването на лични данни,
свързани с лица, които не са осъдени за 
престъпление или по отношение на 
които няма сериозни основания да се
счита, че са извършили престъпление.

Or. en

Изменение 339
Axel Voss

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Компетентните органи гарантират, 
че лични данни, които не са точни, не 
са пълни или вече не са актуални, не 
се предават или предоставят. За тази 
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основани на лични оценки. цел те определят, че компетентните 
органи проверяват качеството на 
личните данни преди тяхното 
предаване или предоставяне, 
доколкото това е практически
възможно. При всяко предаване на 
данни по възможност се добавя 
информация, която позволява на 
държавата членка получател, да 
оцени верността, пълнотата, 
актуалността и надеждността на 
данните. Ако лични данни са 
предадени, без да са поискани, 
получаващият орган незабавно 
проверява дали тези данни са 
необходими за целта, за която са 
предадени.

Ако се окаже, че са предадени неверни 
данни или данни са предадени 
незаконосъобразно, получателят 
трябва да бъде незабавно уведомен. 
Получателят се задължава да 
коригира незабавно данните съгласно 
параграф 1 и член 15 или да ги заличи 
съгласно член 16.

Or. de

Обосновка

Предложението за текст е съобразено с член 8 на Рамково решение 2008/977/ПВР и 
установява забрана за предаване на неточни данни

Изменение 340
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки гарантират, че
лични данни, които не са точни, не са 
пълни или вече не са актуални, не се
предават или предоставят, и, че се
прави разграничение между лични 
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основани на лични оценки. данни, основани на факти, и лични 
данни, основани на лични оценки. За 
тази цел компетентните органи 
проверяват качеството на личните 
данни преди тяхното предаване или 
предоставяне. Доколкото е възможно, 
при всяко предаване на данни се 
добавя информация, която позволява 
на получаващата държава членка да 
оцени степента на точност, 
пълнота, актуалност и надеждност 
на данните. Личните данни не се 
предават без искане от компетентен 
орган, по-специално данните, които 
първоначално са били притежавани
от частни страни.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 341
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки гарантират, че при 
обработването на данните, посочено 
в параграф 1, доколкото е възможно се 
прави разграничение между лични 
данни, основани на факти, и лични 
данни, основани на лични оценки.

Or. nl
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Обосновка

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Изменение 342
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Ако се окаже, че са изпратени неверни 
данни или данни, които са предадени 
незаконосъобразно, получателят 
трябва да бъде незабавно уведомен. 
Получателят се задължава да 
коригира незабавно данните съгласно 
параграф 1 и член 15 или да ги заличи 
съгласно член 16.

Or. en

Изменение 343
Axel Voss

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Законосъобразност на обработването
Държавите-членки предвиждат, че 
обработването на лични данни е 
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законосъобразно само ако и доколкото 
то е необходимо:
(а) за изпълнението на задача, 
извършвана от компетентен орган 
въз основа на закона за целите, 
определени в член 1, параграф 1,
(б) за спазването на правно 
задължение, чийто субект е 
администраторът,
(в) за да бъдат защитени 
жизненоважни интереси на субекта 
на данни или на друго лице или
(г) за предотвратяване на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност.

Or. de

Изменение 344
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) за изпълнението на задача, 
извършвана от компетентен орган въз 
основа на закона за целите, определени 
в член 1, параграф 1; или
б) за спазването на правно 
задължение, чийто субект е 
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администраторът, или
в) за да бъдат защитени 
жизненоважни интереси на субекта 
на данните или на друго лице, или

г) за предотвратяване на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност.

Or. en

Изменение 345
Louis Michel

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) за защита на обществения 
интерес, застрашен от престъпни 
мрежи, които действат например в 
областта на наркотиците, 
уреждането на  мачове или прането 
на пари.

Or. en

Изменение 346
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) за предотвратяване и разкриване 
на престъпления.

Or. it

Обосновка

Необходимостта да се защитят интересите на субекта на данните трябва да се 
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съпостави с обществения интерес от поддържане на сигурността и защита на 
законната икономика.

Изменение 347
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Допълнително обработване за 

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

Or. en

Изменение 348
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Законосъобразност на 
обработването; цел

1. Обработването на лични данни е 
законосъобразно само ако и доколкото 
се извършва при спазване на 
посочените по-долу принципи.
2. Личните данни могат да бъдат 
събирани от компетентните органи в 
рамките на техните задължения за 
конкретни, изрично предвидени и 
законни цели. За законни цели служи 
по-специално събирането на данни:
а) за изпълнението на задача, 
извършвана от компетентен орган 
въз основа на закона за целите, 
определени в член 1, параграф 1;
б) за спазването на правно 
задължение, чийто субект е 
администраторът;
в) със съгласието на субекта на данни 
за обработване на неговите лични 
данни с цел преследване на една или 
няколко точно определени цели;
г) за защита на законните интереси 
на субекта на данните;
д) за защита на законните интереси 
на друго лице, освен ако законният 
интерес на субекта на данните 
очевидно е с по-голяма тежест от 
изключването на обработката;
е) за предотвратяване на заплаха за 
обществената сигурност.
3. Обработването на лични данни 
трябва да съответства на целите, за 
които те биват събирани. 
Допълнителното обработване за 
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друга цел е разрешено, когато:
а) служи за законни цели (параграф 2);
б) е необходимо за другата цел;
в) не е несъвместимо с целите, за 
които са събрани данните.
4. По-нататъшното обработване на 
лични данни в отклонение от 
параграф 3 е допустимо за 
исторически, статистически или 
научни цели, доколкото държавите 
членки предвидят подходящи 
гаранции, като привеждането на 
данните в анонимна форма.

Or. de

Обосновка

Изменението е съобразено с член 3 на Рамково решение 2008/977/ПВР и излага по-
конкретно целите. Параграф 4 дава възможност за обработване на данни за 
научноизследователски цели при същевременна защита на субекта на данните. Такива 
разпоредби липсват в предложението за директива на Комисията. За тази цел служи 
също така въвеждането в рамките на член 3 на данни в анонимна форма. 
Допълнително се въвежда възможността за даване на съгласие.

Изменение 349
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Държавите членки забраняват 
обработването на лични данни на 
други лица, различни от посочените в 
параграф 1, в случай че се прави 
такова обработване с превантивна 
цел или с цел да има налични данни за 
възможно допълнително 
обработване, освен ако:
а) целта е необходима за законна, 
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добре определена и конкретна цел;
б) обработването е строго ограничено 
за период, който не е по-дълъг от 
времето, необходимо за конкретната 
операция по обработване на данни;
в) всякаква допълнителна употреба за 
други цели е забранена;
г) администраторът може да докаже 
изпълнение на изискванията, 
посочени в букви а) и б) на настоящия 
параграф; и
д) целта не може да бъде постигната 
чрез по-щадящи мерки.

Or. en

Изменение 350
Dimitrios Droutsas

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Допълнително обработване

1. Държавите членки предвиждат, че 
личните данни могат да бъдат 
обработвани допълнително само за 
друга от определените в член 1, 
параграф 1 цели, която не е 
съвместима с целите, за които 
данните са били събрани 
първоначално, ако и в случай че по-
нататъшното обработване е 
необходимо и пропорционално в едно 
демократично общество и се изисква 
изрично от съюзното или 
националното законодателство. 
Преди каквото и да е обработване 
държавата членка се консултира с 
надзорен орган по защита на данните 
и прави оценка на въздействието за 
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защитата на данните.
2. В допълнение към изискванията, 
посочени в член 7, параграф 1а, 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство, 
позволяващо по-нататъшно 
обработване на лични данни, посочено 
в параграф 1, съдържа изрични и 
подробни разпоредби, които 
определят най-малко: 
а) конкретните цели и средствата за 
конкретното обработване;
б) че достъпът се разрешава само от 
надлежно оправомощени служители 
на компетентните органи в 
изпълнение на техните задачи, 
когато в конкретния случай има 
разумни основания да се счита, че 
обработването на лични данни 
значително ще допринесе за 
предотвратяването, разследването, 
откриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания; и
в) че са предвидени подходящи 
гаранции, осигуряващи защитата на 
основните права и свободи във връзка 
с обработването на лични данни.
Държавите членки могат да 
изискват достъпът до лични данни да 
се определя от допълнителни условия, 
като например съдебно разрешение 
съгласно тяхното национално 
законодателство.
3. Държавите членки също така 
могат да разрешат по-нататъшно 
обработване за исторически, 
статистически или научни цели, при 
условие че осигурят подходящи 
гаранции, например като направят 
данните анонимни.

Or. en
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Изменение 351
Dimitrios Droutsas

Предложение за директива
Член 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
Различни категории субекти на данни
1. Държавите членки предвиждат, че 
компетентните органи могат да 
обработват лични данни на следните 
различни категории субекти на данни 
за целите, посочени в член 1, 
параграф 1:
а) лица, за които има сериозни 
основания да се счита, че са 
извършили или се готвят да
извършат престъпление;
б) лица, осъдени за престъпление;
в) жертви на престъпление или лица, 
по отношение на които определени 
факти дават основание да се счита, 
че могат да са жертва на 
престъпление;
г) трети страни по престъпление, 
например лица, които биха могли да 
бъдат призовани да свидетелстват 
при разследвания във връзка с 
престъпления или при последващи 
наказателни производства, или лица, 
които могат да предоставят 
информация за престъпления, или 
познати или съучастници на някое от 
лицата, посочени в букви а) и б).
2. Лични данни на субекти на данни, 
различни от посочените в параграф 1, 
могат да се обработват само:
а) докато са необходими за 
разследването или наказателното 
преследване на конкретни 
престъпления, за да се оцени 
уместността на данните за някоя от 
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категориите, посочени в параграф 1; 
или
б) ако такова обработване е 
необходимо за целенасочени, 
превантивни цели или за целите на 
криминален анализ, ако и докато тази 
цел е законна, конкретна и добре 
определена и обработването е строго 
ограничено за оценка на уместността  
на данните на някоя от категориите, 
посочени в параграф 1. Това е предмет 
на редовен преглед най-малко веднъж 
на всеки шест месеца, като всяка 
допълнителна употреба е забранена.
3. Държавите членки предвиждат, че 
за допълнително обработване на 
лични данни, свързани със субекти на 
данни, посочени в параграф 1, букви в) 
и г), се прилагат допълнителни 
ограничения и предпазни мерки според 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 352
Axel Voss

Предложение за директива
Член 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
Особености на лични данни, 

произхождащи от други държави 
членки

1. За лични данни, които са предадени 
или предоставени от компетентния 
орган на друга държава членка, се 
прилагат, в добавка към общите 
основни принципи на обработването 
на лични данни, следните принципи 
от параграфи 2 до 4 на настоящия 
член.
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2. Личните данни могат да бъдат 
предавани на частни страни само в 
случай че:
а) компетентният орган на 
държавата членка, от която са 
получени данните, е дал съгласие за 
изпращане в съответствие с 
националното си законодателство;
б) няма конкретни законни интереси 
на субекта на данните, които да 
възпрепятстват изпращането; както 
и
в) в определени случаи предаването е 
от съществено значение за 
компетентния орган, изпращащ 
данните на частна страна за:
i) изпълнението на законно възложена 
му задача;
ii) предотвратяването, 
разследването, откриването и 
съдебното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции;
iii) предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност или
iv) предотвратяването на сериозно 
нарушение на правата на физически 
лица.
Компетентният орган, изпращащ 
данните на частна страна, уведомява 
последната за целите, за които 
данните могат да бъдат изрично 
използвани.
3. Личните данни могат, при 
условията на член 7, параграф 3, да 
бъдат обработвани допълнително 
само за следните цели, освен за 
целите, за които са предадени или 
предоставени:
а) предотвратяване, разследване, 
откриване или съдебно преследване на 
престъпления или изпълнение на 
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наказателни санкции, различни от 
тези, за които са били предадени или 
предоставени;
б) други съдебни и административни 
действия, пряко свързани с 
предотвратяването, разследването, 
откриването и съдебното преследване 
на престъпления или изпълнението 
на наказателни санкции;
в) предотвратяване на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност; или
г) всяка друга цел, само с 
предварителното съгласие на 
предаващата държава членка или със 
съгласието на субекта на данните, 
дадено в съответствие с 
националното законодателство.
Настоящият параграф се прилага, без 
да се засяга член 7, параграф 4.
4. Когато в съответствие със 
законодателството на предаващата 
държава членка спрямо обмена на 
данни между компетентните органи 
на тази държава членка се прилагат 
специфични ограничения при 
специфични обстоятелства, 
предаващият орган уведомява 
получателя за тези ограничения. 
Получателят гарантира, че тези 
свързани с обработката ограничения 
се спазват.

Or. de

Обосновка

Извършената в този член преработка възприема разпоредбите на Рамковото решение 
2088/977/ПВР, член 13, относно третирането на данни с произход от други държави 
членки и в особена степен осигурява защита на тези данни. Член 7а служи 
същевременно за защита на държавите членки, от които произхождат данните, 
като по този начин се създава необходимото доверие за обмен на данни в рамките на 
Съюза, че предадените данни не се обработват по усмотрение на получаващата 
държава.
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Изменение 353
Axel Voss

Предложение за директива
Член 7в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7в
Определяне на срокове за заличаване и 

преглед
За заличаването на лични данни или 
за периодично преразглеждане на 
необходимостта от съхранението им 
се определят подходящи срокове. 
Съблюдаването на тези срокове се 
гарантира чрез процедурни мерки.

Or. de

Обосновка

Допълнението е взето буквално от член 5 на Рамково решение 2008/977/ПВР.

Изменение 354
Axel Voss

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки забраняват
обработването на лични данни, които 
разкриват расов или етнически 
произход, политически мнения, религия
или убеждения, членство в 
професионални съюзи, като и 
обработването на генетични данни или 
данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот.

1. Обработването на лични данни, които 
разкриват расов или етнически 
произход, политически възгледи, 
религиозни или философски убеждения
или членство в професионални съюзи,
както и обработването на данни, 
свързани със здравословното състояние 
или половия живот, са допустими 
единствено когато:

Or. de
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Обосновка

Формулировката на настоящия член беше изменена по примера на член 6, Рамковото 
решение 2008/977/ПВР. Въпреки че се отклонява в своята систематика от принципа 
за забрана на предложението за директива, обработването на чувствителни данни 
продължава да бъде допустимо само при строги условия. С оглед на голямото 
значение на доказателствата, основаващи се на ДНК, е премахната въведената от 
Комисията принципна забрана за обработване на генетични данни.

Изменение 355
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки забраняват 
обработването на лични данни, които 
разкриват расов или етнически 
произход, политически мнения, религия 
или убеждения, членство в 
професионални съюзи, като и 
обработването на генетични данни или 
данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот.

1. Държавите членки забраняват 
обработването на лични данни, които 
разкриват расов или етнически 
произход, политически мнения, религия 
или философски убеждения, сексуална 
ориентация или полова идентичност,
членство в професионални съюзи, 
както и обработването на генетични 
данни или данни, свързани със 
здравословното състояние или половия 
живот.

Or. en

Обосновка

Оригиналният списък с категории е прекалено ограничен. В съответствие с 
регламента.

Изменение 356
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки забраняват 1. Държавите членки забраняват 
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обработването на лични данни, които 
разкриват расов или етнически 
произход, политически мнения, религия 
или убеждения, членство в 
професионални съюзи, като и 
обработването на генетични данни или 
данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот.

обработването на лични данни, които 
разкриват личния живот, расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, 
както и обработването на генетични 
данни или данни, свързани със 
здравословното състояние или половия 
живот.

Or. pt

Изменение 357
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) обработването е изключително 
необходимо и е разрешено със закон, 
който предвижда подходящи гаранции; 
или

Or. de

Изменение 358
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването е необходимо, за да 
бъдат защитени жизненоважни 
интереси на субекта на данни или на 
друго лице; или

б) обработването касае данни, които 
явно са направени обществено 
достояние от субекта на данните.

Or. de
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Изменение 359
Carlos Coelho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването касае данни, които 
явно са направени обществено 
достояние от субекта на данните.

в) обработването касае данни, които 
явно са направени обществено 
достояние от субекта на данните, при 
условие че те са подходящи и строго 
необходими за преследваната цел.

Or. pt

Изменение 360
Axel Voss

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предвиждат, че
мерките, които пораждат 
неблагоприятни правни последици за 
субекта на данни или съществено го 
засягат и които се основават единствено 
на автоматизирано обработване на 
лични данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани със 
субекта на данните, са забранени, освен 
ако не са разрешени от закон, който 
установява и мерки за гарантиране на 
законните интереси на субекта на 
данните.

1. Мерките, които пораждат 
неблагоприятни правни последици за 
субекта на данни или съществено го 
засягат и които се основават единствено 
на автоматизирано обработване на 
лични данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани със 
субекта на данните, са допустими 
единствено в случай че са разрешени 
от закон, който установява и мерки за 
гарантиране на законните интереси на 
субекта на данните.

Or. de

Обосновка

Извършената в този член преработка възприема отново формулировката на Рамково 
решение (2008/977/ПВР, член 7). Профилирането продължава да бъде допустимо само 
при спазването на строги условия, въпреки че се изоставя принципът за забрана.
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Изменение 361
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
мерките, които пораждат
неблагоприятни правни последици за 
субекта на данни или съществено го 
засягат и които се основават
единствено на автоматизирано 
обработване на лични данни, имащо 
за цел да се оценят определени лични 
аспекти, свързани със субекта на 
данните, са забранени, освен ако не са
разрешени от закон, който 
установява и мерки за гарантиране на 
законните интереси на субекта на 
данните.

1. Държавите членки предвиждат, че 
мерките, които пораждат правни 
последици за субекта на данни или 
съществено го засягат и които се 
основават на профилиране, са 
забранени, освен ако не са разрешени 
със  закон, който също определя мерки 
за запазване на законовите интереси 
на субекта на данните, включително 
правото да му бъде предоставена 
съществена информация за логиката, 
използвана при профилирането, и 
правото да получи човешка намеса, 
включително обяснение за 
решението, взето след такава намеса.

Or. en

Обосновка

Лица, които са обекти на профилиране, трябва да бъдат уведомени за това, 
включително и да им се предостави съществена информация за логиката, използвана в 
мерките за профилиране.

Изменение 362
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
мерките, които пораждат 
неблагоприятни правни последици за 
субекта на данни или съществено го 

1. Държавите членки предвиждат, че 
мерките, които пораждат 
неблагоприятни правни последици за 
субекта на данни или съществено го 
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засягат и които се основават
единствено на автоматизирано 
обработване на лични данни, имащо за 
цел да се оценят определени лични 
аспекти, свързани със субекта на 
данните, са забранени, освен ако не са 
разрешени от закон, който установява и 
мерки за гарантиране на законните 
интереси на субекта на данните.

засягат и които се основават частично 
или напълно на автоматизирано 
обработване на лични данни, имащо за 
цел да се оценят определени лични 
аспекти, свързани със субекта на 
данните, са забранени, освен ако не са 
разрешени от закон, който установява и 
мерки за гарантиране на законните 
интереси на субекта на данните.

Or. en

Изменение 363
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
мерките, които пораждат 
неблагоприятни правни последици за 
субекта на данни или съществено го 
засягат и които се основават единствено 
на автоматизирано обработване на 
лични данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани със 
субекта на данните, са забранени, освен 
ако не са разрешени от закон, който 
установява и мерки за гарантиране на 
законните интереси на субекта на 
данните.

1. Държавите членки предвиждат, че 
мерките, които пораждат 
неблагоприятни последици за субекта 
на данни или съществено го засягат и 
които се основават единствено на 
автоматизирано обработване на лични 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани със 
субекта на данните, са забранени.

Or. en

Обосновка

Мерки за профилиране, които могат да имат неблагоприятни последици върху 
субекта на данните следва винаги да включват човешки елемент.

Изменение 364
Sophia in 't Veld
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че
мерките, които пораждат 
неблагоприятни правни последици за 
субекта на данни или съществено го 
засягат и които се основават 
единствено на автоматизирано 
обработване на лични данни, имащо за 
цел да се оценят определени лични 
аспекти, свързани със субекта на 
данните, са забранени, освен ако не са 
разрешени от закон, който 
установява и мерки за гарантиране на 
законните интереси на субекта на 
данните.

1. Държавите членки предвиждат, че
всеки субект на данни има правото да 
не бъде обект на мярка, която 
поражда правни последици по 
отношение на това физическо лице,
или съществено го засягат и която се 
основава на частично или пълно
автоматизирано обработване на лични 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани с 
това физическо лице.

Or. en

Изменение 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
мерките, които пораждат 
неблагоприятни правни последици за 
субекта на данни или съществено го 
засягат и които се основават единствено 
на автоматизирано обработване на 
лични данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани със 
субекта на данните, са забранени, освен 
ако не са разрешени от закон, който 
установява и мерки за гарантиране на 
законните интереси на субекта на 
данните.

1. Държавите членки предвиждат, че 
мерките, които пораждат 
неблагоприятни правни последици за 
субекта на данни или го засягат по 
съответен начин и които се основават 
единствено главно на автоматизирано 
обработване на лични данни, имащо за 
цел да се оценят определени лични 
аспекти, свързани със субекта на 
данните, са забранени, освен ако не са 
разрешени от закон, който установява и 
мерки за гарантиране на законните 
интереси на субекта на данните.

Or. en
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Изменение 366
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При спазване на другите 
разпоредби на настоящата 
директива, физическо лице може да 
бъде обект на мярка от вида, посочен 
в параграф 1, само ако обработването 
е изрично разрешено от 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство на 
държавата членка, което също така 
определя подходящи мерки за защита 
на законния интерес на субекта на 
данните.

Or. en

Изменение 367
Axel Voss

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Параграф 2 изкушава за особено всеобхватно профилиране и лесно би могъл да бъде 
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заобиколен.

Изменение 368
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Защитата срещу използването на специални категории данни трябва да бъде 
засилена.

Изменение 369
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел разграничаване на
субекта на данните, без първоначално 
подозрение, че субектът на данните
може да е извършил престъпление, е 
законно само, ако и доколкото е 
строго необходимо за разследването 
на сериозно престъпление или 
предотвратяването на ясна и 
непосредствена опасност, основаваща
се на фактически данни, за 
обществената сигурност, 
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съществуването на държавата или 
живота на хората. То не включва или 
генерира специалните категории лични 
данни, посочени в член 8.

Or. en

Обосновка

Разследването, предназначено за идентифициране на потенциални заподозрени без 
първоначално подозрение срещу тях, трябва да има изключително висок праг. 
Изменението се основава на решението BVerfG BvR 518/02, 4.4.2006 г. на германския 
конституционен съд.

Изменение 370
Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Разпоредбите срещу дискриминиращото профилиране следва да бъдат засилени.

Изменение 371
Jan Philipp Albrecht
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Профилирането може да доведе до сериозен риск за субектите на данни. То има 
склонност към засилване на дискриминацията, вземането на по-малко прозрачни 
решение и води до риск от погрешни решения. Поради тези причини трябва да бъде 
строго регламентирано: неговата употреба следва да бъде ясно ограничена и в 
случаите, в които може да се използва, следва да има предпазни мерки срещу 
дискриминация. Профилирането показва тенденция да бъде безполезно при много 
редки характеристики, поради риска от неверни положителни резултати. Освен това 
има сериозен риск от ненадеждност и (като последици) широко използване на 
дискриминационни профили.

Изменение 372
Axel Voss

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да вземе
всички разумни мерки, за да разполага с 
прозрачни и лесно достъпни вътрешни 
правила по отношение на обработването 
на лични данни и за упражняването на 

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да вземе
подходящи и разумни мерки, за да 
разполага с прозрачни и лесно достъпни 
вътрешни правила по отношение на 
обработването на лични данни и за 
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правата на субектите на данни. упражняването на правата на субектите 
на данни.

Or. de

Изменение 373
Axel Voss

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предвиждат, че 
всякаква информация и съобщения, 
свързани с обработването на лични 
данни, се предоставят от 
администратора на субекта на данните в 
лесна за разбиране форма, като се 
използват ясни и прости формулировки.

2. Държавите членки предвиждат, че 
всякаква информация и съобщения, 
свързани с обработването на лични 
данни, се предоставят от 
администратора на субекта на данните в 
лесна за разбиране форма, като се 
използват по възможност ясни и 
прости формулировки.

Or. de

Изменение 374
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
всякаква информация и съобщения, 
свързани с обработването на лични 
данни, се предоставят от 
администратора на субекта на данните в 
лесна за разбиране форма, като се 
използват ясни и прости формулировки.

2. Държавите членки предвиждат, че 
всякаква информация и съобщения, 
свързани с обработването на лични 
данни, се предоставят от 
администратора на субекта на данните в 
лесна за разбиране форма, като се 
използват ясни и прости формулировки.
Тези съобщения следва да се 
адаптират към субекта на данните, 
ако е необходимо чрез използването на 
прости формулировки и/или чужд 
език.
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Or. en

Изменение 375
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
всякаква информация и съобщения, 
свързани с обработването на лични 
данни, се предоставят от 
администратора на субекта на данните в 
лесна за разбиране форма, като се 
използват ясни и прости формулировки.

2. Държавите членки предвиждат, че 
всякаква информация и съобщения, 
свързани с обработването на лични 
данни, се предоставят от 
администратора на субекта на данните в 
лесна за разбиране форма, като се 
използват ясни и прости формулировки, 
адаптирани към субекта на данните, 
по-специално когато тази 
информация е конкретно насочена 
към дете.

Or. en

Изменение 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
всякаква информация и съобщения, 
свързани с обработването на лични 
данни, се предоставят от 
администратора на субекта на данните в 
лесна за разбиране форма, като се 
използват ясни и прости формулировки.

2. Държавите членки предвиждат, че 
всякаква информация и съобщения, 
свързани с обработването на лични 
данни, се предоставят от 
администратора на субекта на данните в 
лесна за разбиране форма, като се 
използват ясни и прости формулировки.
Ако субектът на данните е дете, 
тази информация следва да се 
предостави по начин, достъпен за 
деца.
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Or. en

Изменение 377
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да вземе 
всички разумни мерки за въвеждане на 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 11, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в членове 12—17.

3. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да вземе 
всички мерки за въвеждане на 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 11, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в членове 12—17.

Or. en

Изменение 378
Axel Voss

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира субекта на данните без 
ненужно забавяне за действията, 
предприети във връзка с неговото 
искане.

заличава се

Or. de

Изменение 379
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предвиждат, че 
информацията и всички действия, 
предприети от администратора 
вследствие на подадено искане по 
параграфи 3 и 4, са безплатни. Когато 
исканията са проява на злонамереност, 
по-специално поради своята 
повторяемост или размера или обема 
на искането, администраторът може да
поиска заплащането на дадена сума за 
предоставянето на информацията или за 
изпълнението на исканото действие, или 
може да не изпълни исканото 
действие. В този случай 
администраторът носи тежестта на 
доказване на злонамереността на 
искането.

5. Държавите членки предвиждат, че 
информацията и всички действия, 
предприети от администратора 
вследствие на подадено искане по 
параграфи 3 и 4, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да поиска 
заплащането на дадена сума  за 
предоставянето на информацията или за 
изпълнението на исканото действие. В 
този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно
прекомерния характер на искането.

Or. en

Изменение 380
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предвиждат, че 
информацията и всички действия, 
предприети от администратора 
вследствие на подадено искане по 
параграфи 3 и 4, са безплатни. Когато 
исканията са проява на злонамереност, 
по-специално поради своята 
повторяемост или размера или обема на 
искането, администраторът може да 
поиска заплащането на дадена сума за 
предоставянето на информацията или за 
изпълнението на исканото действие, или 
може да не изпълни исканото действие. 
В този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на 

5. Държавите членки предвиждат, че 
информацията и всички действия, 
предприети от администратора 
вследствие на подадено искане по 
параграфи 3 и 4, са безплатни и в 
писмена форма. Когато исканията са 
проява на злонамереност, по-специално 
поради своята повторяемост или 
размера или обема на искането, 
администраторът може да поиска 
заплащането на дадена сума за 
предоставянето на информацията или за 
изпълнението на исканото действие, или 
може да не изпълни исканото действие. 
В този случай администраторът носи 
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злонамереността на искането. тежестта на доказване на 
злонамереността на искането.

Or. en

Изменение 381
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предвиждат, че 
информацията и всички действия, 
предприети от администратора
вследствие на подадено искане по 
параграфи 3 и 4, са безплатни. Когато 
исканията са проява на злонамереност, 
по-специално поради своята 
повторяемост или размера или обема 
на искането, администраторът може да
поиска заплащането на дадена сума за 
предоставянето на информацията или за 
изпълнението на исканото действие, или 
може да не изпълни исканото 
действие. В този случай 
администраторът носи тежестта на 
доказване на злонамереността на 
искането.

5. Държавите членки предвиждат, че 
информацията и всички действия, 
предприети от администратора 
вследствие на подадено искане по 
параграфи 3 и 4, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да поиска 
заплащането на дадена сума за 
предоставянето на информацията или за 
изпълнението на исканото действие. В 
този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

Or. en

Обосновка

В съответствие с проектодоклада за регламент за защита на данните. 
Администраторът не следва никога да отказва да предприеме действие или да 
предостави информация, която се основава на правото на субекта на данни.

Изменение 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 10 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предвиждат, че 
информацията и всички действия, 
предприети от администратора 
вследствие на подадено искане по 
параграфи 3 и 4, са безплатни. Когато 
исканията са проява на 
злонамереност, по-специално поради 
своята повторяемост или размера 
или обема на искането, 
администраторът може да поиска 
заплащането на дадена сума за 
предоставянето на информацията 
или за изпълнението на исканото 
действие, или може да не изпълни 
исканото действие. В този случай 
администраторът носи тежестта 
на доказване на злонамереността на 
искането.

5. Държавите членки предвиждат, че 
информацията и всички действия, 
предприети от администратора 
вследствие на подадено искане по 
параграфи 3 и 4, са безплатни.

Or. en

Изменение 383
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Права по отношение на 

получателите
Държавите членки предвиждат, че 
администраторът съобщава всяка 
промяна, коригиране или заличаване, 
извършени в съответствие с член 15 и 
член 16 на настоящата директива 
или поради други причини, на всеки 
получател, на когото данните са били 
разкрити, и който получава 
информация за действията, 
предприети след тези съобщения, 
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освен ако това се окаже невъзможно 
или е свързано с прекомерно големи 
усилия.

Or. en

Изменение 384
Axel Voss

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се събират лични данни, 
свързани със субект на данни, 
държавите-членки гарантират, че 
администраторът взема всички 
подходящи мерки, за да предостави на 
субекта на данните най-малко 
следната информация: 

заличава се

(а) наименованието и координати за 
връзка на администратора и на 
длъжностното лице по защита на 
данните,
(б) целите на обработването, за 
които са предназначени личните 
данни,
(в) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни, 
(г) съществуването на право да се 
изиска от администратора достъп до 
личните данни, свързани със субекта 
на данните, както и тяхното 
коригиране, заличаване или 
ограничаване на обработването, 
(д) правото да се подаде жалба до 
надзорния орган, посочен в член 39, и 
неговите координати за връзка,
(е) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително в трети държави или 
международни организации,
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(ж) всяка допълнителна информация, 
доколкото такава е необходима, за да 
се гарантира добросъвестното 
обработване по отношение на 
субекта на данните, като се 
отчитат конкретните 
обстоятелства, при които се 
обработват личните данни.
2. Когато личните данни се събират 
от субекта на данните, 
администраторът го информира, в 
допълнение към информацията, 
посочена в параграф 1, дали 
предоставянето на лични данни е 
задължително или доброволно, както 
и за възможните последици, ако 
такива данни не бъдат предоставени.
3. Администраторът предоставя 
информацията, посочена в параграф 1
(а) в момента на получаване на 
личните данни от субекта на 
данните или 
(б) когато личните данни не се 
събират от субекта на данните, в 
момента на тяхното записване или в 
разумен срок след събирането им, 
като се отчитат конкретните 
обстоятелства, при които се 
обработват данните.
4. Държавите членки могат да 
приемат законодателни мерки, които 
забавят, ограничават или водят до 
пропускане на предоставянето на 
информация на субекта на данните 
до такава степен и за толкова време, 
за колкото такова частично или 
пълно ограничение представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество, като 
надлежно се вземат под внимание 
законните интереси на засегнатото 
лице:
(а) за да се избегне 
възпрепятстването на официални 
или съдебни проучвания, разследвания 
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или процедури;
(б) за да се избегне повлияване върху 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции;
(в) за защита на обществената 
сигурност;
(г) за защита на националната 
сигурност;
(д) за защита на правата и свободите 
на други лица.
5. Държавите членки могат да 
определят категории обработване на 
данни, които могат изцяло или 
частично да бъдат обект на 
изключенията по параграф 4.

Or. de

Обосновка

С настоящото се ограничава само правото на информиране без запитване към 
момента на събиране на данните и вместо това се прави позоваване на разпоредбите 
на държавите членки. Правото на информация на дадено лице по силата на член 12 не 
се засяга.

Изменение 385
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целите на обработването, за които са 
предназначени личните данни;

б) правното основание и целите на 
обработването, за които са 
предназначени личните данни;

Or. en
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Обосновка

Субектите на данните следва да бъдат информирани относно правното основание  
на събирането на техните лични данни. Това също така гарантира, че 
администраторът на данните винаги е запознат с правната основа за действията си 
при събирането на лични данни.

Изменение 386
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително в трети държави или 
международни организации;

е) получателите на личните данни, 
включително в трети държави или 
международни организации и за 
потенциален достъп до данни според 
правилата в тази трета държава или 
международна организация;

Or. en

Изменение 387
Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 388
Jan Philipp Albrecht

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Информацията следва да се предостави за създаване на профил, ако ще се извършва 
такова.

Изменение 389
Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 390
Jan Philipp Albrecht
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква еб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 391
Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато личните данни не се 
събират от субекта на данните, 
администраторът информира 
субекта на данните, в допълнение към 
информацията, посочена в 
параграф 1, за източника на данните.

Or. en

Изменение 392
Jan Philipp Albrecht

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато личните данни не се 
събират от субекта на данните, 
администраторът информира 
субекта на данните, в допълнение към 
информацията, посочена в 
параграф 1, за източника на данните.
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Or. en

Изменение 393
Nuno Melo

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) за да се избегне възпрепятстването 
на официални или съдебни 
проучвания, разследвания или 
процедури;
б) за да се избегне повлияване върху 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции;
в) за защита на обществената 
сигурност;
г) за защита на националната 
сигурност;
д) за защита на правата и свободите 
на други лица.

Or. pt
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Изменение 394
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 395
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 396
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 397
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за защита на националната 
сигурност;

заличава се

Or. en

Изменение 398
Cornelia Ernst
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да 
определят категории обработване на 
данни, които могат изцяло или 
частично да бъдат обект на 
изключенията по параграф 4.

заличава се

Or. en

Изменение 399
Nuno Melo

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да 
определят категории обработване на 
данни, които могат изцяло или 
частично да бъдат обект на 
изключенията по параграф 4.

заличава се

Or. pt

Изменение 400
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да 
определят категории обработване на 
данни, които могат изцяло или 
частично да бъдат обект на 
изключенията по параграф 4.

5. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора във 
всеки конкретен случай да преценява 
посредством конкретно и 
индивидуално проучване дали да 
наложи частично или пълно 
ограничение поради една от 
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причините, посочени в параграф 4.

Or. en

Изменение 401
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да определят 
категории обработване на данни, които 
могат изцяло или частично да бъдат 
обект на изключенията по параграф 4.

5. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора във 
всеки конкретен случай да преценява 
посредством конкретно и 
индивидуално проучване дали да 
наложи частично или пълно 
ограничение поради една от 
причините, посочени в параграф 4. 
Държавите членки могат също така
да определят категории обработване на 
данни, които могат изцяло или частично 
да бъдат обект на изключенията по
букви а), б), в) и г) от параграф 4.

Or. en

Изменение 402
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да определят 
категории обработване на данни, които 
могат изцяло или частично да бъдат 
обект на изключенията по параграф 4.

5. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора във 
всеки конкретен случай да преценява 
посредством конкретно и 
индивидуално проучване дали да 
наложи частично или пълно 
ограничение поради една от 
причините, посочени в параграф 4. 
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Законодателствата на държавите 
членки могат също така да определят 
категории обработване на данни, които 
могат изцяло или частично да бъдат 
обект на изключенията по букви а), б), 
в) и г) от параграф 4.

Or. en

Изменение 403
Axel Voss

Предложение за директива
Член 11a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Информация за субекта на данни

1. Държавите членки гарантират, че 
субектът на данните е информиран 
относно събирането или 
обработването на лични данни от 
компетентните за обработването в 
съответствие с националното 
законодателство.
2. Когато между държавите членки 
се предават или предоставят лични 
данни, всяка държава членка може, в 
съответствие с разпоредбите на 
националното си законодателство, 
както е посочено в параграф 1, да 
поиска другата държава членка да не 
информира субекта на данните. В 
такъв случай втората държава 
членка не информира субекта на 
данните без предварителното 
съгласие на другата държава членка.

Or. de

Обосновка

С настоящото се ограничава само правото на информиране без запитване към 
момента на събиране на данните и вместо това се прави позоваване на разпоредбите 
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на държавите членки. Правото на информация на дадено лице по силата на член 12 не 
се засяга.

Изменение 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) целите на обработването; а) целите на обработването, както и 
правните основания за обработване;

Or. en

Изменение 405
Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) получателите или категориите 
получатели, пред които са разкрити 
личните данни, по-специално 
получателите в трети държави;

в) получателите, пред които ще бъдат 
или са разкрити личните данни,
включително всички получатели в 
трети държави;

Or. en

Изменение 406
Jan Philipp Albrecht

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) получателите или категориите 
получатели, пред които са разкрити 
личните данни, по-специално

в) получателите, пред които са разкрити 
личните данни, по-специално
получателите в трети държави;
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получателите в трети държави;

Or. en

Обосновка

Субектът на данните трябва да знае точно на кого са предадени неговите данни, за 
да се гарантира, че правата по настоящата директива могат да бъдат упражнени 
също и по отношение на допълнителни администратори на данни.

Изменение 407
Carlos Coelho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 408
Jan Philipp Albrecht

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) съобщаване на личните данни, които 
са в процес на обработване, и на 
всякаква налична информация за техния 
източник, както и, ако е приложимо, 
разбираема информация за логиката, 
включена във всяко автоматизирано 
обработване.

Or. en
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Изменение 409
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) значението и предвидените 
последствия от обработването, най-
малко в случай на профилиране;

Or. en

Изменение 410
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) значението и предвидените 
последствия от такова обработване, 
най-малко в случая на мерките, 
посочени в член 9.

Or. en

Обосновка

Отнася се до профилиране, подобно на предложението за общ регламент относно 
защита на данните.

Изменение 411
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) в случай на мерки, основани на 
профили, съдържателна информация 
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относно логиката, използвана при 
профилирането.

Or. en

Изменение 412
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки уреждат правото 
на субекта на данни да получи от 
администратора копие от личните 
данни, които са процес на обработване.

2. Държавите членки уреждат правото 
на субекта на данни да получи от 
администратора копие от личните 
данни, които са в процес на 
обработване. Когато субектът на 
данните подава искането в 
електронна форма, информацията се 
предоставя в електронна форма, освен 
ако субектът на данните не е поискал 
друго.

Or. en

Изменение 413
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки уреждат правото 
на субекта на данни да получи от 
администратора копие от личните 
данни, които са процес на обработване.

2. Държавите членки уреждат правото 
на субекта на данни да получи от 
администратора копие от личните 
данни, които са в процес на 
обработване. Когато субектът на 
данните подава искането в 
електронна форма, информацията се 
предоставя в електронен и 
оперативно съвместим формат, 
който позволява по-нататъшното му 
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използване от субекта на данните, 
освен ако субектът на данните не е 
поискал друго.

Or. en

Обосновка

В 21-ви век субект на данни може основателно да очаква да получи копие на своите 
лични данни в електронен формат. Този формат трябва да бъде оперативно 
съвместим, така че субектът на данните да може да използва данните по-нататък.

Изменение 414
Axel Voss

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Много важното право на информация следва винаги да зависи от конкретния случай.

Изменение 415
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част



PE506.127v01-00 154/160 AM\928472BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 416
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 417
Nuno Melo

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които 
ограничават изцяло или частично 
правото на достъп на субекта на данните 
дотолкова, доколкото такова частично 
или пълно ограничаване представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество, като се 
зачита същността на правата и 
основните свободи на засегнатото лице
съгласно член 52 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз:

Or. pt

Изменение 418
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 419
Cornelia Ernst
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Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 420
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Ограниченията на правото на достъп до данните трябва да се решават за всеки 
конкретен случай.

Изменение 421
Axel Voss

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) за да се избегне повлияване върху 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции;

(б) за да се избегне повлияване върху 
предотвратяването на опасности, 
разкриването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции;

Or. de

Изменение 422
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за защита на обществената 
сигурност;

заличава се

Or. en

Изменение 423
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за защита на националната 
сигурност;

заличава се

Or. en

Изменение 424
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за защита на националната 
сигурност;

заличава се

Or. en

Изменение 425
Axel Voss

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за защита на правата и свободите на 
други лица.

д) за защитата на субекта на 
данните или на правата и свободите на 
други лица.

Or. de

Изменение 426
Nuno Melo

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) за защита на правата и свободите на
други лица.

д) за защита на правата и свободите на
трети страни.

Or. pt

Изменение 427
Axel Voss

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
определят с нормативен акт 
категории обработване на данни, 
които могат изцяло или частично да 
бъдат обект на изключенията по 
параграф 1.

заличава се

Or. de

Обосновка

Отказът на информация трябва винаги да зависи от конкретния случай.

Изменение 428
Nuno Melo

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да определят 
с нормативен акт категории обработване 
на данни, които могат изцяло или 
частично да бъдат обект на 
изключенията по параграф 1.

2. Държавите членки могат да определят 
с нормативен акт категории обработване 
на данни, които могат изцяло или 
частично да бъдат обект на 
изключенията по букви а)—г) от
параграф 1.
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Or. pt

Изменение 429
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
определят с нормативен акт 
категории обработване на данни, 
които могат изцяло или частично да 
бъдат обект на изключенията по 
параграф 1.

заличава се

Or. en


