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Изменение 602
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Съображение 99

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В повечето държави членки превантивното правораздаване формира част от 
дейността на съдиите. Независимостта на съдията трябва също да се гарантира и в 
други производства, различни от исковите (например производства, свързани с 
попечителство, с поземления регистър или с търговския регистър, и т. н.).

Изменение 603
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Съображение 101

Текст, предложен от Комисията Изменение

(101) Всеки надзорен орган следва да 
разглежда жалбите, подадени от субект 

(101) Всеки надзорен орган следва да 
разглежда жалбите, подадени от субект 
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на данни, и да извършва разследване по 
въпроса. Разследването въз основа на 
жалби 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.

на данни или от организация, която 
действа в обществен интерес, и да 
извършва разследване по въпроса. 
Разследването въз основа на жалби 
следва да се извършва под съдебен 
контрол и в целесъобразна за 
конкретния случай степен. Надзорният 
орган следва да информира субекта на 
данните или сдружението 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. hu

Обосновка

В Унгария сдруженията [egyesületek] са неправителствени организации. 
Организациите [szervezetek] обаче могат да бъдат граждански или публични органи.

Изменение 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 101

Текст, предложен от Комисията Изменение

(101) Всеки надзорен орган следва да 
разглежда жалбите, подадени от субект 
на данни, и да извършва разследване по 
въпроса. Разследването въз основа на 
жалби 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.

(101) Всеки надзорен орган следва да 
разглежда жалбите, подадени от субект 
на данни или от всеки орган, 
сдружение или организация, 
действащи в обществен интерес или 
от името на един или повече субекти
на данни, и да извършва разследване по 
въпроса. Разследването въз основа на 
жалби следва да се извършва под 
съдебен контрол и в целесъобразна за 
конкретния случай степен. Надзорният 
орган следва да информира субекта на 
данните или, в зависимост от случая, 
органа, сдружението или 
организацията за напредъка и 
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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. en

Изменение 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

(105) За да се гарантира съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент 
навсякъде в Съюза, следва да се създаде 
механизъм за съгласуваност за 
осъществяване на сътрудничество 
между самите надзорни органи и между 
тях и Комисията. Този механизъм 
следва по-специално да се прилага, 
когато даден надзорен орган 
възнамерява да приеме мярка по 
отношение на операциите по 
обработване на данни, които са 
свързани с предлагането на стоки или 
услуги на субекти на данни в няколко 
държави членки или с наблюдението на 
поведението на такива субекти на 
данни, или които биха могли 
съществено да засегнат свободното 
движение на лични данни. Той следва да 
се прилага също така, когато даден 
надзорен орган или Комисията поиска 
въпросът да бъде разгледан чрез 
механизма за съгласуваност. 
Механизмът следва да действа, без да се 
засягат мерките, които Комисията може 
да предприеме в изпълнение на своите 
правомощия съгласно Договорите.

(105) За да се гарантира съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент 
навсякъде в Съюза, следва да се създаде 
механизъм за съгласуваност за 
осъществяване на сътрудничество 
между самите надзорни органи и между 
тях и Комисията. Този механизъм 
следва по-специално да се прилага, 
когато компетентният надзорен орган 
възнамерява да приеме мярка по 
отношение на операциите по 
обработване на данни, които са 
свързани с предлагането на стоки или 
услуги на субекти на данни в няколко 
държави членки или с наблюдението на 
поведението на такива субекти на 
данни, или които биха могли 
съществено да засегнат свободното 
движение на лични данни. Той следва да 
се прилага също така, когато даден 
надзорен орган или Комисията поиска 
въпросът да бъде разгледан чрез 
механизма за съгласуваност. 
Механизмът следва да действа, без да се 
засягат мерките, които Комисията може 
да предприеме в изпълнение на своите 
правомощия съгласно Договорите.

Or. en
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Изменение 606
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) С цел да се гарантира спазването 
на настоящия регламент, Комисията 
може да приеме становище по този 
въпрос или решение, в което се 
изисква от надзорния орган да 
преустанови своята проектомярка.

(107) С цел да се гарантира спазването 
на настоящия регламент, Комисията 
може да одобри обоснована препоръка 
по повдигнатите въпроси.

Or. en

Изменение 607
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

(110) На равнището на Съюза следва да 
се създаде Европейски комитет по 
защита на данните. Той следва да 
замени Работната група за защита на 
лицата при обработването на лични 
данни, създадена с Директива 95/46/ЕО. 
Той следва да е съставен от 
ръководителя на един надзорен орган на 
всяка държава членка и на Европейския 
надзорен орган по защита на данните. 
Комисията следва да участва в 
неговите дейности. Европейският 
комитет по защита на данните следва да 
допринася за съгласуваното прилагане 
на настоящия регламент навсякъде в 
Съюза, включително като съветва 
Комисията и насърчава 
сътрудничеството на надзорните органи 
в Съюза. Европейският комитет по 

(110) На равнището на Съюза следва да 
се създаде Европейски комитет по 
защита на данните. Той следва да 
замени Работната група за защита на 
лицата при обработването на лични 
данни, създадена с Директива 95/46/ЕО. 
Той следва да е съставен от 
ръководителя на един надзорен орган на 
всяка държава членка и на Европейския 
надзорен орган по защита на данните. 
Европейският комитет по защита на 
данните следва да допринася за 
съгласуваното прилагане на настоящия 
регламент навсякъде в Съюза, 
включително като съветва Комисията и 
насърчава сътрудничеството на 
надзорните органи в Съюза. 
Европейският комитет по защита на 
данните следва да действа независимо 
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защита на данните следва да действа 
независимо при изпълнението на 
задачите си.

при изпълнението на задачите си.

Or. en

Обосновка

Няма основание да се включи Комисията в ЕКЗД, който следва да действа като 
напълно независим орган.

Изменение 608
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Съображение 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

(110) На равнището на Съюза следва 
да се създаде Европейски комитет по 
защита на данните. Той следва да 
замени Работната група за защита на 
лицата при обработването на лични 
данни, създадена с 
Директива 95/46/ЕО. Той следва да е 
съставен от ръководителя на един 
надзорен орган на всяка държава 
членка и на Европейския надзорен 
орган по защита на данните. 
Комисията следва да участва в 
неговите дейности. Европейският 
комитет по защита на данните 
следва да допринася за съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент 
навсякъде в Съюза, включително като 
съветва Комисията и насърчава 
сътрудничеството на надзорните 
органи в Съюза. Европейският 
комитет по защита на данните 
следва да действа независимо при 
изпълнението на задачите си.

(110) Европейският комитет по защита 
на данните следва да засили диалога 
със засегнатите заинтересовани 
страни като сдружения на субекти 
на данни, организации на 
потребители и други важни 
заинтересовани страни. Тази група от 
експерти и заинтересовани страни 
следва да бъде определена от самия 
комитет и да се съсредоточи върху 
въпроси, които пораждат 
загриженост у всички участници, и да 
запознае комитета с тях. Освен това 
председателят на комитета може да 
кани представители на Европейския 
парламент или други важни органи да 
присъстват на заседанията му.

Or. de
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Изменение 609
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 110a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(110а) Европейският комитет по 
защита на данните следва да работи 
по прозрачен начин и, където е 
възможно и целесъобразно, да се 
консултира със заинтересованите 
страни при разработването на 
спецификации, становища, насоки 
или всякаква друга информация въз 
основа на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Съображение 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

(112) 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 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 извършено 
нарушение на сигурността на 
личните данни.

заличава се
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Or. en

Изменение 611
Kinga Gál

Предложение за регламент
Съображение 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

(112) 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 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 извършено нарушение на сигурността 
на личните данни.

(112) 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 до надзорен 
орган или да упражнява правото на 
средства за съдебна защита от името на 
субектите на данни. Всяко лице има 
правото 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.

Or. hu

Изменение 612
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Съображение 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

(112) 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 до 
надзорен орган или да упражнява 

(112) Всяка структура, организация или 
сдружение, чиято цел е да защитава 
правата и интересите на субектите на 
данни по отношение на (...) или да 
подава жалби от свое име, независимо 
от жалбата на даден субект на 
данни, когато счита, че е извършено 
нарушение на сигурността на 



PE506.145v01-00 10/173 AM\928599BG.doc

BG

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 
извършено нарушение на сигурността 
на личните данни.

личните данни. Комисията следва да 
насърчава колективното прилагане на 
правата на субектите на данни и 
доколкото това е изпълнимо в 
рамките на бюджета й, да осигурява 
финансиране за такива органи, 
организации и сдружения.

Or. en

Обосновка

Добавеният текст предполага финансиране с цел укрепване на неправителствените 
организации и организациите на потребителите без каквито и да е задължения за 
Комисията. Финансирането е необходимо, за да се гарантира, че този инструмент 
ще се използва на практика и че би могъл да предотврати други видове прилагане, 
които водят до значителни разходи за администраторите на лични данни.

Изменение 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

(112) 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 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 извършено нарушение 
на сигурността на личните данни.

(112) Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на
физически лица или да действа в 
интерес на обществеността, 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 извършено нарушение 
на сигурността на личните данни.

Or. en
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Изменение 614
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Съображение 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

(112) 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 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 извършено нарушение 
на сигурността на личните данни.

(112) В духа на настоящия регламент
всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и действащо в 
обществен интерес, 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 извършено нарушение на сигурността 
на личните данни.

Or. hu

Обосновка

Текстът звучи твърде общо, ако не се спомене изрично защитата на данни, а 
настоящият регламент е в подкрепа на тази защита.

Изменение 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Предложение за регламент
Съображение 114

Текст, предложен от Комисията Изменение

(114) С цел да се укрепи съдебната 
защита на субекта на данни в 
ситуации, когато компетентният 
надзорен орган е установен в държава 
членка, различна от държавата 
членка по местоживеене на субекта 
на данни, субектът на данни може да 

заличава се
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поиска от всяка структура, 
организация или сдружение, чиято 
цел е да защитава правата и 
интересите на субектите на данни по 
отношение на защитата на техните 
данни, да заведе дело от негово име 
срещу този надзорен орган пред 
компетентния съд в другата държава 
членка.

Or. en

Изменение 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 114

Текст, предложен от Комисията Изменение

(114) С цел да се укрепи съдебната 
защита на субекта на данни в ситуации, 
когато компетентният надзорен орган е 
установен в държава членка, различна 
от държавата членка по местоживеене 
на субекта на данни, субектът на данни 
може да поиска от всяка структура, 
организация или сдружение, чиято цел е 
да защитава правата и интересите на
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните данни, да 
заведе дело от негово име срещу този 
надзорен орган пред компетентния съд в 
другата държава членка.

(114) С цел да се укрепи съдебната 
защита на субекта на данни в ситуации, 
когато компетентният надзорен орган е 
установен в държава членка, различна 
от държавата членка по местоживеене 
на субекта на данни, субектът на данни 
може да поиска от всяка структура, 
организация или сдружение, чиято цел е 
да защитава правата и интересите на
физическите лица или да действа в 
обществен интерес, да заведе дело от 
негово име срещу този надзорен орган 
пред компетентния съд в другата 
държава членка.

Or. en

Изменение 617
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Съображение 114



AM\928599BG.doc 13/173 PE506.145v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(114) С цел да се укрепи съдебната 
защита на субекта на данни в ситуации, 
когато компетентният надзорен орган е 
установен в държава членка, различна 
от държавата членка по местоживеене 
на субекта на данни, субектът на данни 
може да поиска от всяка структура, 
организация или сдружение, чиято цел 
е да защитава правата и интересите 
на субектите на данни по отношение 
на защитата на техните данни, да 
заведе дело от негово име срещу този 
надзорен орган пред компетентния съд в 
другата държава членка.

(114) В духа на настоящия регламент,
с цел да се укрепи съдебната защита на 
субекта на данни в ситуации, когато 
компетентният надзорен орган е 
установен в държава членка, различна 
от държавата членка по местоживеене 
на субекта на данни, субектът на данни 
може да поиска от всяка структура, 
организация или сдружение, 
действащи в обществен интерес, да 
заведе дело от тяхно име срещу този 
надзорен орган пред компетентния съд в 
другата държава членка.

Or. hu

Обосновка

В съответствие с изменението към съображение 112.

Изменение 618
Kinga Gál

Предложение за регламент
Съображение 115

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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съдебен контрол, дали е целесъобразно 
да изпълни искането или не.

Or. hu

Изменение 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 116

Текст, предложен от Комисията Изменение

(116) При производства срещу 
администратор или обработващ данни 
ищецът следва да има избор да заведе 
дело пред съдилищата на държавите 
членки, в които администраторът или 
обработващият данни е установен, или 
където пребивава субектът на данни, 
освен ако администраторът не е 
публичен орган, който действа в 
изпълнение на своите публични 
правомощия.

(116) При производства срещу 
администратор или обработващ данни 
ищецът следва да има избор да заведе 
дело пред съдилищата на държавите
членки, в които администраторът или 
обработващият данни е установен, или 
където пребивава субектът на данни, 
освен ако администраторът не е 
публичен орган, който действа в 
изпълнение на своите публични 
правомощия, или  друг орган, на който 
е възложена мисия от обществен 
интерес.

Or. en

Обосновка

Дали могат да се заведат правни действия пред съдилищата в друга държава членка 
се определя от естеството на предоставяната услуга, а не от естеството на органа, 
осигуряващ услугата.

Изменение 620
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 118

Текст, предложен от Комисията Изменение

(118) Всички вреди, които дадено лице (118) Всички вреди, които дадено лице 
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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.

може да претърпи в резултат на 
неправомерно обработване на данни, 
следва да бъдат обезщетени от 
администратора, 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.

Or. en

Изменение 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 118

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(118) Всички вреди, имуществени или 
други, 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 без всякакво съмнение по-
голяма вина от страна на субекта на 
данни или в случай на непреодолима 
сила.

Or. en

Изменение 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 119a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(119а) Държавите членки следва да 
могат да налагат наказателни 
санкции, например спиране на 
дейността или временно отнемане на 
търговския лиценз в случаи на 
сериозни нарушения на разпоредбите 
на настоящия регламент, които се 
отнасят до явно неетично търговско 
поведение по отношение на 
субектите на данни и упражняването 
на техните права.

Or. en

Изменение 623
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 120

Текст, предложен от Комисията Изменение

(120) С цел да се засилят и 
хармонизират административните 
санкции за нарушенията на настоящия 
регламент всеки надзорен орган следва 
да има правомощието да санкционира 
административни нарушения. В 
настоящия регламент следва да се 
посочат тези нарушения, както и 
максималния размер на свързаните с 
тях административни глоби, които 
следва да се определят във всеки 
отделен случай, пропорционално на 
конкретната ситуация, по-специално
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението. Механизмът за 
съгласуваност може да се използва също 
така за уреждане на различия в 
прилагането на административните 
санкции.

(120) С цел да се засилят и 
хармонизират административните 
санкции за нарушенията на настоящия 
регламент, всеки надзорен орган следва 
да има правомощието да санкционира 
административни нарушения. 
Административните глоби, които 
следва да се определят във всеки 
отделен случай, пропорционално на 
конкретната ситуация, като надлежно се 
отчитат естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението, 
процедурите, въведени по отношение 
на контекста на обработването на 
данни и рисковете, свързани с него, 
степента на отговорност на 
физическото или юридическото лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения от това лице, степента 
на въведените технически и 
организационни мерки и процедури, 
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както и степента на сътрудничество 
с надзорния орган. Механизмът за 
съгласуваност може да се използва също 
така за уреждане на различия в 
прилагането на административните 
санкции.

Or. en

Изменение 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 120

Текст, предложен от Комисията Изменение

(120) С цел да се засилят и 
хармонизират административните 
санкции за нарушенията на настоящия 
регламент всеки надзорен орган следва 
да има правомощието да санкционира 
административни нарушения. В 
настоящия регламент следва да се 
посочат тези нарушения, както и 
максималния размер на свързаните с 
тях административни глоби, които 
следва да се определят във всеки 
отделен случай, пропорционално на 
конкретната ситуация, по-специално
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението. Механизмът за 
съгласуваност може да се използва също 
така за уреждане на различия в 
прилагането на административните 
санкции.

(120) С цел да се засилят и 
хармонизират административните 
санкции за нарушенията на настоящия 
регламент, всеки надзорен орган следва 
да има правомощието да санкционира 
административни нарушения. 
Административните глоби, които 
следва да се определят във всеки 
отделен случай, пропорционално на 
конкретната ситуация, като надлежно се 
отчитат естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението, 
процедурите, въведени по отношение 
на контекста на обработването на 
данни и рисковете, свързани с него, 
степента на отговорност на 
физическото или юридическото лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения от това лице, степента 
на въведените технически и 
организационни мерки и процедури, 
както и степента на сътрудничество 
с надзорния орган. Механизмът за 
съгласуваност може да се използва също 
така за уреждане на различия в 
прилагането на административните 
санкции.

Or. en
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Изменение 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Съображение 121

Текст, предложен от Комисията Изменение

(121) Обработването на лични данни 
единствено за журналистически цели 
или за литературно или 
художествено изразяване следва да 
отговаря на условията за 
освобождаване от изискванията на 
някои разпоредби на настоящия 
регламент, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с правото 
на свобода на изразяване, и най-вече с 
правото на всяко лице да получава и 
предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 
определят изключенията и дерогациите, 
необходими за постигането на 
равновесие между тези основни права. 
Държавите членки следва да приемат 
такива изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата на 
субекта на данните, относно 
администратора и обработващия данни, 
относно предаването на данни на трети 
държави или международни 
организации, относно независимостта 
на надзорните органи и относно 
сътрудничеството и съгласуваността. 
Това обаче не следва да води до 
установяване от страна на държавите 
членки на изключения от другите 

(121) Винаги, когато е необходимо, 
следва да са възможни изключения 
или дерогации от изискванията на 
някои разпоредби на настоящия 
регламент по отношение на 
обработването на лични данни, за да 
се съгласува правото на защита на 
личните данни с правото на свобода на 
изразяване, и най-вече с правото на 
всяко лице да получава и предава 
информация, както е гарантирано по-
специално в член 11 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Това следва да се прилага по-специално 
по отношение на обработването на 
лични данни в аудиовизуалната област и 
в новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. В съответствие с 
Протокола за системата на 
публичното радиоразпръскване в 
държавите членки към Договора за 
Европейския съюз, договорите за 
създаване на Европейската общност, 
както и някои свързани актове, се 
зачита също така компетентността 
на държавите членки да определят и 
организират публично 
радиоразпръскване в областта на 
защитата на данни. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 
определят изключенията и дерогациите, 
необходими за постигането на 
равновесие между тези основни права. 
Държавите членки следва да приемат 
такива изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата на 
субекта на данните, относно 
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разпоредби на настоящия регламент. За 
да се отчете значението на правото на 
свобода на изразяване във всяко 
демократично общество, е необходимо 
свързаните с тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко. Поради това за 
целите на изключенията и 
дерогациите, установени по силата 
на настоящия регламент, държавите 
членки следва да определят като 
„журналистически“ дейностите, 
чийто предмет е разкриването пред 
обществеността на информация, 
мнения или идеи, независимо от 
средството за тяхното предаване. 
Тези дейности не следва да бъдат 
ограничени до медийни предприятия и 
могат да бъдат осъществявани с 
възмездна или безвъзмездна цел.

администратора и обработващия данни, 
относно предаването на данни на трети 
държави или международни 
организации, относно независимостта 
на надзорните органи и относно 
сътрудничеството и съгласуваността. 
Това обаче не следва да води до 
установяване от страна на държавите 
членки на изключения от другите 
разпоредби на настоящия регламент. За 
да се отчете значението на правото на 
свобода на изразяване във всяко 
демократично общество, е необходимо 
свързаните с тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко.

Or. en

Обосновка

Фразата „единствено за журналистически цели или за литературно или 
художествено изразяване“ не е достатъчно широкообхватна и би могла да създаде 
проблеми за медийните услуги, които боравят с поверителни данни, необходими за 
тяхната журналистическа работа, като се има предвид, че самото обработване на 
данните няма журналистически характер. Освен това ние упоменахме протокола от 
Амстердам, който е много важен за публичното радиоразпръскване, например в 
Германия. Протоколът от Амстердам, който е част от Договора от Лисабон, 
трябва да се спазва също така и в областта на защитата на данни.

Изменение 626
Judith Sargentini

Предложение за регламент
Съображение 121

Текст, предложен от Комисията Изменение

(121) Обработването на лични данни 
единствено за журналистически цели 
или за литературно или 
художествено изразяване следва да 

(121) Следва да са възможни 
изключения или дерогации от 
изискванията на някои разпоредби на 
настоящия регламент по отношение 
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отговаря на условията за 
освобождаване от изискванията на 
някои разпоредби на настоящия 
регламент, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с правото 
на свобода на изразяване, и най-вече с 
правото на всяко лице да получава и 
предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 
определят изключенията и дерогациите, 
необходими за постигането на 
равновесие между тези основни права. 
Държавите членки следва да приемат 
такива изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата на 
субекта на данните, относно 
администратора и обработващия данни, 
относно предаването на данни на трети 
държави или международни 
организации, относно независимостта 
на надзорните органи и относно 
сътрудничеството и съгласуваността. 
Това обаче не следва да води до 
установяване от страна на държавите 
членки на изключения от другите 
разпоредби на настоящия регламент. За 
да се отчете значението на правото на 
свобода на изразяване във всяко 
демократично общество, е необходимо 
свързаните с тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко. Поради това за 
целите на изключенията и 
дерогациите, установени по силата 
на настоящия регламент, държавите 
членки следва да определят като 
„журналистически“ дейностите, 
чийто предмет е разкриването пред 
обществеността на информация, 

на обработването на лични данни, за 
да се съгласува правото на защита на 
личните данни с правото на свобода на 
изразяване, и най-вече с правото на 
всяко лице да получава и предава 
информация, както е гарантирано по-
специално в член 11 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Това следва да се прилага по отношение 
на обработването на лични данни за 
журналистически цели или за 
литературно или художествено 
изразяване, по-специално в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 
определят изключенията и дерогациите, 
необходими за постигането на 
равновесие между тези основни права. 
Държавите членки следва да приемат 
такива изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата на 
субекта на данните, относно 
администратора и обработващия данни, 
относно предаването на данни на трети 
държави или международни 
организации, относно независимостта 
на надзорните органи и относно 
сътрудничеството и съгласуваността. 
Това обаче не следва да води до 
установяване от страна на държавите 
членки на изключения от другите 
разпоредби на настоящия регламент. За 
да се отчете значението на правото на 
свобода на изразяване във всяко 
демократично общество, е необходимо 
свързаните с тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко.
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мнения или идеи, независимо от 
средството за тяхното предаване. 
Тези дейности не следва да бъдат 
ограничени до медийни предприятия и 
могат да бъдат осъществявани с 
възмездна или безвъзмездна цел.

Or. en

Обосновка

Уточнява се, че свободата на изразяване е защитена като цяло, а не само за 
журналисти, художници или писатели, в духа на изменение 68, предложено от 
докладчика. За да се уверим, че сегашното ниво на защита не се понижава, 
журнализмът и литературното и художественото изразяване заслужават да бъдат 
изрично споменати по начин, който не налага някакви ограничения.

Изменение 627
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Съображение 121

Текст, предложен от Комисията Изменение

(121) Обработването на лични данни 
единствено за журналистически цели 
или за литературно или художествено 
изразяване следва да отговаря на 
условията за освобождаване от 
изискванията на някои разпоредби на 
настоящия регламент, за да се съгласува 
правото на защита на личните данни с 
правото на свобода на изразяване, и най-
вече с правото на всяко лице да 
получава и предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 

(121) Обработването на лични данни за 
журналистически цели или за 
литературно или художествено 
изразяване следва да отговаря на 
условията за освобождаване от 
изискванията на някои разпоредби на 
настоящия регламент, за да се съгласува 
правото на защита на личните данни с 
правото на свобода на изразяване и най-
вече с правото на всяко лице да 
получава и предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. За да се отчете 
значението на правото на свобода на 
изразяване във всяко демократично 
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определят изключенията и 
дерогациите, необходими за 
постигането на равновесие между 
тези основни права. Държавите 
членки следва да приемат такива 
изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата 
на субекта на данните, относно 
администратора и обработващия 
данни, относно предаването на данни 
на трети държави или международни 
организации, относно 
независимостта на надзорните 
органи и относно сътрудничеството 
и съгласуваността. Това обаче не 
следва да води до установяване от 
страна на държавите членки на 
изключения от другите разпоредби на 
настоящия регламент. За да се отчете 
значението на правото на свобода на 
изразяване във всяко демократично 
общество, е необходимо свързаните с 
тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко. Поради това за 
целите на изключенията и 
дерогациите, установени по силата 
на настоящия регламент, държавите 
членки следва да определят като 
„журналистически“ дейностите, 
чийто предмет е разкриването пред 
обществеността на информация, 
мнения или идеи, независимо от 
средството за тяхното предаване. 
Тези дейности не следва да бъдат 
ограничени до медийни предприятия и 
могат да бъдат осъществявани с 
възмездна или безвъзмездна цел.

общество, е необходимо свързаните с 
тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко и да се вземат под 
внимание технологичното развитие и 
новите цифрови медии.

Or. en

Изменение 628
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 121
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(121) Обработването на лични данни 
единствено за журналистически цели 
или за литературно или 
художествено изразяване следва да 
отговаря на условията за 
освобождаване от изискванията на 
някои разпоредби на настоящия 
регламент, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с правото 
на свобода на изразяване, и най-вече с 
правото на всяко лице да получава и 
предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 
определят изключенията и дерогациите, 
необходими за постигането на 
равновесие между тези основни права. 
Държавите членки следва да приемат 
такива изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата на 
субекта на данните, относно 
администратора и обработващия данни, 
относно предаването на данни на трети 
държави или международни 
организации, относно независимостта 
на надзорните органи и относно 
сътрудничеството и съгласуваността. 
Това обаче не следва да води до 
установяване от страна на държавите 
членки на изключения от другите 
разпоредби на настоящия регламент. За 
да се отчете значението на правото на 
свобода на изразяване във всяко 
демократично общество, е необходимо 
свързаните с тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко. Поради това за 

(121) Винаги, когато е необходимо, 
следва да са възможни изключения 
или дерогации от изискванията на 
някои разпоредби на настоящия 
регламент по отношение на 
обработването на лични данни, за да 
се съгласува правото на защита на 
личните данни с правото на свобода на 
изразяване, и най-вече с правото на 
всяко лице да получава и предава 
информация, както е гарантирано по-
специално в член 11 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Това следва да се прилага по-специално 
по отношение на обработването на 
лични данни в аудиовизуалната област и 
в новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 
определят изключенията и дерогациите, 
необходими за постигането на 
равновесие между тези основни права. 
Държавите членки следва да приемат 
такива изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата на 
субекта на данните, относно 
администратора и обработващия данни, 
относно предаването на данни на трети 
държави или международни 
организации, относно независимостта 
на надзорните органи и относно 
сътрудничеството и съгласуваността. 
Това обаче не следва да води до 
установяване от страна на държавите 
членки на изключения от другите 
разпоредби на настоящия регламент. За 
да се отчете значението на правото на 
свобода на изразяване във всяко 
демократично общество, е необходимо 
свързаните с тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко.
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целите на изключенията и 
дерогациите, установени по силата 
на настоящия регламент, държавите 
членки следва да определят като 
„журналистически“ дейностите, 
чийто предмет е разкриването пред 
обществеността на информация, 
мнения или идеи, независимо от 
средството за тяхното предаване. 
Тези дейности не следва да бъдат 
ограничени до медийни предприятия и 
могат да бъдат осъществявани с 
възмездна или безвъзмездна цел.

Or. en

Обосновка

Уточнение, че свободата на изразяване е защитена като цяло, а не само за 
журналисти, художници или писатели. Отнася се до член 80, параграф 1.

Изменение 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 121

Текст, предложен от Комисията Изменение

(121) Обработването на лични данни 
единствено за журналистически цели 
или за литературно или 
художествено изразяване следва да 
отговаря на условията за 
освобождаване от изискванията на 
някои разпоредби на настоящия 
регламент, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с правото 
на свобода на изразяване, и най-вече с 
правото на всяко лице да получава и 
предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 

(121) Винаги, когато е необходимо, 
следва да са възможни изключения 
или дерогации от изискванията на 
някои разпоредби на настоящия 
регламент по отношение на 
обработването на лични данни, за да 
се съгласува правото на защита на 
личните данни с правото на свобода на 
изразяване, и най-вече с правото на 
всяко лице да получава и предава 
информация, както е гарантирано по-
специално в член 11 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Това следва да се прилага по-специално 
по отношение на обработването на 
лични данни в аудиовизуалната област и 
в новинарските архиви и библиотеките с 



AM\928599BG.doc 25/173 PE506.145v01-00

BG

аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 
определят изключенията и дерогациите, 
необходими за постигането на 
равновесие между тези основни права. 
Държавите членки следва да приемат 
такива изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата на 
субекта на данните, относно 
администратора и обработващия данни, 
относно предаването на данни на трети 
държави или международни 
организации, относно независимостта 
на надзорните органи и относно 
сътрудничеството и съгласуваността. 
Това обаче не следва да води до 
установяване от страна на държавите 
членки на изключения от другите 
разпоредби на настоящия регламент. За 
да се отчете значението на правото на 
свобода на изразяване във всяко 
демократично общество, е необходимо 
свързаните с тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко. Поради това за 
целите на изключенията и 
дерогациите, установени по силата 
на настоящия регламент, държавите 
членки следва да определят като 
„журналистически“ дейностите, 
чийто предмет е разкриването пред 
обществеността на информация, 
мнения или идеи, независимо от 
средството за тяхното предаване. 
Тези дейности не следва да бъдат 
ограничени до медийни предприятия и 
могат да бъдат осъществявани с 
възмездна или безвъзмездна цел.

печатни издания. Зачита се 
компетентността на държавите 
членки да определят и организират 
публично радиоразпръскване в 
съответствие с протокол № 29 към 
Договора за Европейския съюз. Поради 
това държавите членки следва да 
приемат законодателни мерки, с които 
да определят изключенията и 
дерогациите, необходими за 
постигането на равновесие между тези 
основни права. Държавите членки 
следва да приемат такива изключения и 
дерогации относно общите принципи, 
относно правата на субекта на данните, 
относно администратора и 
обработващия данни, относно 
предаването на данни на трети държави 
или международни организации, 
относно независимостта на надзорните 
органи и относно сътрудничеството и 
съгласуваността. Това обаче не следва 
да води до установяване от страна на 
държавите членки на изключения от 
другите разпоредби на настоящия 
регламент. За да се отчете значението на 
правото на свобода на изразяване във 
всяко демократично общество, е 
необходимо свързаните с тази свобода 
понятия, като журналистиката 
например, да се тълкуват широко.

Or. en

Изменение 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
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Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Предложение за регламент
Съображение 121

Текст, предложен от Комисията Изменение

(121) Обработването на лични данни 
единствено за журналистически цели 
или за литературно или художествено 
изразяване следва да отговаря на 
условията за освобождаване от 
изискванията на някои разпоредби на 
настоящия регламент, за да се съгласува 
правото на защита на личните данни с 
правото на свобода на изразяване, и най-
вече с правото на всяко лице да 
получава и предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 
определят изключенията и 
дерогациите, необходими за 
постигането на равновесие между 
тези основни права. Държавите 
членки следва да приемат такива 
изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата 
на субекта на данните, относно 
администратора и обработващия 
данни, относно предаването на данни 
на трети държави или международни 
организации, относно 
независимостта на надзорните 
органи и относно сътрудничеството 
и съгласуваността. Това обаче не 
следва да води до установяване от 
страна на държавите членки на 
изключения от другите разпоредби на 
настоящия регламент. За да се 
отчете значението на правото на 

(121) Обработването на лични данни 
единствено за журналистически цели 
или за литературно или художествено 
изразяване следва да отговаря на 
условията за освобождаване от 
изискванията на някои разпоредби на 
настоящия регламент, за да се съгласува 
правото на защита на личните данни с 
правото на свобода на изразяване, и най-
вече с правото на всяко лице да 
получава и предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания.



AM\928599BG.doc 27/173 PE506.145v01-00

BG

свобода на изразяване във всяко 
демократично общество, е 
необходимо свързаните с тази свобода 
понятия, като журналистиката 
например, да се тълкуват широко. 
Поради това за целите на 
изключенията и дерогациите, 
установени по силата на настоящия 
регламент, държавите членки следва 
да определят като 
„журналистически“ дейностите,
чийто предмет е разкриването пред 
обществеността на информация, 
мнения или идеи, независимо от 
средството за тяхното предаване. 
Тези дейности не следва да бъдат 
ограничени до медийни предприятия и 
могат да бъдат осъществявани с 
възмездна или безвъзмездна цел.

Or. en

Изменение 631
Cecilia Wikström

Предложение за регламент
Съображение 121a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 632
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 123a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(123a) Обработването на лични 
данни, свързани със здравословното 
състояние, като специална категория 
данни, може да се наложи във връзка с 
исторически, статистически или 
научни изследвания. Следователно 
настоящият регламент следва да 
гарантира, че хармонизирането на 
условията, предвидени за 
обработването на лични данни, 
свързани със здравословното 
състояние, при наличието на 
специфични и подходящи гаранции за 
защита на основните права и 
личните данни на физическите лица, 
не действа като пречка за 
транслационните и клиничните 
изследванията, както и за 
изследванията в областта на 
общественото здраве.

Or. en

Обосновка

Осигуряването на безпроблемен достъп до медицински данни е от решаващо значение 
за изследванията на общественото здраве. Настоящият регламент приема, че е от 
съществено значение да се намери баланс между защитата на лични данни и 
зачитането на изследователите в областта на общественото здраве, така че да им 
се предоставят средствата за провеждане на медицински изследвания.
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Изменение 633
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения. Ето защо, 
за да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 
членки следва да могат в рамките на 
настоящия регламент да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост. 

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения. Ето защо, 
за да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 
членки следва да могат в рамките на 
настоящия регламент да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост. С колективни 
споразумения (колективни трудови 
договори, дружествени споразумения 
и споразумения с комитети на висши 
служители) може да се приемат
правила, които се различават от
установените в регламента.

Or. de

Изменение 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения. Ето защо, 
за да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения и 
социалното осигуряване. Ето защо, за 
да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
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членки следва да могат в рамките на
настоящия регламент да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост.

трудовите правоотношения, държавите 
членки следва да могат в 
съответствие с настоящия регламент 
да приемат със закон специални 
разпоредби за обработването на лични 
данни в сектора на трудовата заетост и 
социалното осигуряване.

Or. en

Обосновка

Подобно на трудовите правоотношения социалното осигуряване е доста сложна 
област, регулирана с големи подробности на национално равнище. Поради това 
държавите членки следва да имат възможността да приемат или запазят специални 
закони, уреждащи подробностите по защитата на данните за публичните 
институции в тази сфера.

Изменение 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Съображение 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения. Ето защо, 
за да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 
членки следва да могат в рамките на
настоящия регламент да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в
сектора на трудовата заетост.

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения.
Държавите членки следва да могат да 
уреждат обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения в 
съответствие с правилата и 
минималните стандарти, определени 
в настоящия регламент. Ако в 
съответната държава членка е 
предвидено правно основание за 
уреждане на въпросите, свързани с 
трудовото правоотношение, чрез 
договореност между представители 
на служителите и ръководството на 
предприятието или в случая на група 
предприятия — на предприятието, 
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контролиращо групата (колективна 
договореност), или въз основа на 
Директива 2009/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 май 
2009 г. за създаване на европейски 
работнически съвет или на процедура 
за информиране и консултации с 
работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение 
и групи предприятия с общностно 
измерение, обработването на лични 
данни в контекста на трудовото 
правоотношение следва също така да 
бъде уредено и чрез такава 
договореност, в случай че правилата и 
минималните стандарти, определени 
в настоящия регламент, не са под 
предвидените.

Or. en

Изменение 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения. Ето защо, 
за да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 
членки следва да могат в рамките на
настоящия регламент да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в 
сектора на трудовата заетост.

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения. Ето защо, 
за да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 
членки следва да могат в 
съответствие с настоящия регламент 
да приемат със закон специални 
разпоредби за обработването на лични 
данни в контекста на трудовата 
заетост.

Or. en



PE506.145v01-00 32/173 AM\928599BG.doc

BG

Изменение 637
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 124a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124а) В държавите членки, в които 
уреждането на заплащането и 
другите условия на труд е 
предоставено на участващите в 
пазара на труда страни  чрез 
колективни договори, при 
прилагането на член 6, параграф 1, 
буква е) следва да се обърне специално 
внимание на правата и задълженията 
на социалните партньори съгласно 
колективните договори.

Or. en

Изменение 638
Louis Michel

Предложение за регламент
Съображение 124a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124а) Регламентът се прилага по 
отношение на спецификите на 
спорта, признати в съответствие с 
член 165 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, като се вземе под внимание, че 
поради обществената си роля 
спортът обслужва обществени 
интереси.

Or. en
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Изменение 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Съображение 125

Текст, предложен от Комисията Изменение

(125) За да бъде обработването на лични 
данни за исторически, статистически 
или научноизследователски цели 
законосъобразно, при извършването му 
следва да се спазва и друго релевантно 
законодателство, като например 
законодателството относно клиничните 
изпитвания.

(125) За да бъде обработването на лични 
данни за исторически, статистически 
или научноизследователски цели 
законосъобразно, при извършването му 
следва да се спазва и друго релевантно 
законодателство, като например 
законодателството относно клиничните 
изпитвания. Комитетът по етика в 
областта на изследванията, посочен в 
член 83, спазва принципите в 
Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация и 
всички национални изисквания в 
държавите членки и в съответствие 
с правото на Съюза.

Or. en

Обосновка

Заедно с член 83, параграф 1, буква в) (нова) това изменение на съображение 125 ще 
приведе този член в съответствие с Декларацията на Световната медицинска 
асоциация от Хелзинки през 2008 г. — „Етични принципи за медицински научни 
изследвания, в които участват хора”, в която се посочва, че комитетите по етика са 
независими от изследователя, възложителя и от каквото и да е друго неправомерно 
влияние (бъдещ Регламент за клиничните изпитвания).

Изменение 640
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Съображение 125

Текст, предложен от Комисията Изменение

(125) За да бъде обработването на лични 
данни за исторически, статистически 
или научноизследователски цели 

(125) За да бъде обработването на лични 
данни за исторически, статистически 
или научноизследователски цели 
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законосъобразно, при извършването му 
следва да се спазва и друго релевантно
законодателство, като например 
законодателството относно клиничните 
изпитвания.

законосъобразно, при извършването му 
следва да се спазва и друго релевантно 
законодателство, като например 
законодателството относно клиничните 
изпитвания. Комитетът по етика в 
областта на изследванията, посочен в 
член 83, спазва принципите в 
Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация и 
всички национални изисквания в 
държавите членки.

Or. en

Изменение 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 125

Текст, предложен от Комисията Изменение

(125) За да бъде обработването на лични 
данни за исторически, статистически 
или научноизследователски цели 
законосъобразно, при извършването му 
следва да се спазва и друго релевантно 
законодателство, като например 
законодателството относно клиничните 
изпитвания.

(125) За да бъде обработването на лични 
данни за исторически, статистически 
или научноизследователски цели 
законосъобразно, при извършването му 
следва да се спазва и друго релевантно 
законодателство, като например 
законодателството относно клиничните 
изпитвания. Това включва 
използването на „комитет по етика“ 
в съответствие с 
Директива 2001/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 април 
2001 г. относно сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
прилагането на добрата клинична 
практика при провеждането на 
клинични изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба.

Or. en
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Обосновка

Когато от практически съображения, например по време на изследване, основано на 
регистър, не е възможно да се получи съгласие от всички субекти на данни, 
контролирането на изследването чрез експертни комитети по етика е изключително 
важен инструмент, с който да се гарантира, че потенциалните рискове за личната 
неприкосновеност са пропорционални на научната стойност и на потенциалните 
ползи от изследването.

Изменение 642
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 125а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(125а) Личните данни могат също 
така да подлежат на допълнителна 
обработка за цели, свързани с 
поддържане на архивите. В такъв 
случай правото на защита на 
личните данни следва да бъде 
координирано с нормативната база, 
регулираща архивите, в качеството 
им на гарант на правото на народите 
да познават историята си и на 
достъпа на гражданите до 
административна информация. 
Всеобщата декларация относно 
архивите, одобрена през ноември 
2011 г. от 36-та сесия на Генералната 
конференция на ЮНЕСКО, 
подчертава, че архивите, бидейки 
надеждни източници на информация 
за отговорно и прозрачно управление, 
играят съществена роля в 
развитието на обществата, 
допринасяйки за създаването и 
запазването на индивидуалната и 
колективната памет. Колкото до 
международния пренос на лични 
данни, той трябва да се осъществява 
без да се засягат правилата, 
регулиращи движението на стоки с 
културна стойност и национални 
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съкровища.

Or. fr

Обосновка

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d&apos;articuler ce règlement avec les 
réglementations applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle 
des citoyens européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par 
l&apos;UNESCO.Par ailleurs et afin d&apos;éviter toute difficulté d&apos;interprétation, il 
est opportun de préciser que les dispositions sur les transferts internationaux de données à 
caractère personnel s’appliquent sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et 
aux trésors nationaux, lesquelles prévoient des restrictions à la circulation des archives pour 
protéger le patrimoine culturel des Etats.

Изменение 643
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 126

Текст, предложен от Комисията Изменение

(126) За целите на настоящия регламент 
в научните изследвания следва да се 
включват фундаменталните научни 
изследвания, приложните научни 
изследвания и частно финансираните 
научни изследвания, а освен това следва 
да се отчита и заложената в член 179, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
цел за създаването на европейско 
изследователско пространство.

(126) За целите на настоящия регламент 
в научните изследвания следва да се 
включват фундаменталните научни 
изследвания, приложните научни 
изследвания и частно финансираните 
научни изследвания по смисъла на 
член 13 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, а освен 
това следва да се отчита и заложената в 
член 179, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
цел за създаването на европейско 
изследователско пространство.
Становищата и социалните 
изследвания съставляват част от 
научните изследвания. Пазарното 
проучване по принцип не попада в 
обхвата на понятието за научно 
изследване.

Or. en
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Изменение 644
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Съображение 127

Текст, предложен от Комисията Изменение

(127) По отношение на 
правомощията на надзорните органи 
да получават от администратора 
или обработващия лични данни 
достъп до лични данни и достъп до 
помещенията му, държавите членки 
могат, в рамките на настоящия 
регламент, да приемат със закон 
специални разпоредби, за да гарантират 
задължението за опазване на 
професионална тайна или на други 
равностойни задължения за опазване на 
тайна, доколкото това е необходимо за 
съгласуване на правото на защита на 
личните данни със задължението за 
опазване на професионална тайна.

(127) Държавите членки могат да 
приемат чрез закон специфични 
правила относно правомощията на 
надзорните органи и изключенията 
или дерогациите от разпоредбите на 
глави II—IV, за да гарантират 
задължението за опазване на 
професионална тайна или на други 
равностойни задължения за опазване на 
тайна, доколкото това е необходимо за 
съгласуване на правото на защита на 
личните данни със задължението за 
опазване на професионална тайна.

Or. en

Обосновка

Задълженията за професионална тайна (например нотариуси или данъчни 
консултанти) трябва да имат приоритет пред всяко правило за защита на данните. 
Това се отнася не само до възможността държавите членки да приемат различни 
разпоредби относно разследващите правомощия на надзорните органи за тези, които 
имат задължения за пазене на професионална тайна, както вече е предвидено в 
член 84, но и до свободата на действие за изменяне на съществени разпоредби за 
защита на данните при необходимост.

Изменение 645
Frank Engel

Предложение за регламент
Съображение 127a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(127а) С оглед на правната сигурност 
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настоящият регламент не следва да 
води до противоречия със 
специфичното за даден сектор 
законодателство по отношение на 
правни задължения и неправни 
изисквания и препоръки, произтичащи 
от подобно секторно 
законодателство, например в 
здравния или банковия сектор.

Or. en

Изменение 646
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 127a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(127а) Задължението за информиране 
на субекта на данните за целите на 
обработването, правото на 
заличаване, правото на преносимост 
на данните, правото на подаване а 
възражение, задължението за 
предприемане на мерки за 
гарантиране на съответствие, както 
и забраната за прехвърляне на данни в 
държави извън Съюза не се прилагат 
за обработването на информация, 
свързана с професионалния 
капацитет на даден индивид, като 
например работодател на индивида, 
длъжност, функция, бизнес адрес, 
номер на служебен телефон или факс, 
бизнес имейл адрес или други 
организационни подробности. 
Субектите на данни обаче имат 
право да изискват от контрольора 
тази професионална информация да 
не бъде разкривана на трети лица.

Or. en
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Изменение 647
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 128

Текст, предложен от Комисията Изменение

(128) Настоящият регламент зачита 
и не засяга статута, от който се 
ползват църквите и религиозните 
сдружения или общности в 
държавите членки съгласно 
националното законодателство, 
както това е признато в член 17 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. В резултат на 
това, когато към момента на влизане 
в сила на настоящия регламент 
дадена църква в дадена държава 
членка прилага цялостни правила по 
отношение на защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни, тези 
съществуващи правила следва да 
продължат да се прилагат, ако бъдат 
приведени в съответствие с 
настоящия регламент. От такива 
църкви и религиозни сдружения следва 
да се изисква да предвидят 
създаването на изцяло независим 
надзорен орган.

заличава се

Or. en

Изменение 648
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Съображение 128

Текст, предложен от Комисията Изменение

(128) Настоящият регламент зачита 
и не засяга статута, от който се 
ползват църквите и религиозните 

заличава се
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сдружения или общности в 
държавите членки съгласно 
националното законодателство, 
както това е признато в член 17 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. В резултат на 
това, когато към момента на влизане 
в сила на настоящия регламент 
дадена църква в дадена държава 
членка прилага цялостни правила по 
отношение на защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни, тези 
съществуващи правила следва да 
продължат да се прилагат, ако бъдат 
приведени в съответствие с 
настоящия регламент. От такива 
църкви и религиозни сдружения следва 
да се изисква да предвидят 
създаването на изцяло независим 
надзорен орган.

Or. en

Изменение 649
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 128

Текст, предложен от Комисията Изменение

(128) Настоящият регламент зачита и не 
засяга статута, от който се ползват 
църквите и религиозните сдружения или 
общности в държавите членки съгласно 
националното законодателство, както 
това е признато в член 17 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
В резултат на това, когато към момента 
на влизане в сила на настоящия 
регламент дадена църква в дадена 
държава членка прилага цялостни 
правила по отношение на защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни, тези 

(128) Настоящият регламент зачита и не 
засяга статута, от който се ползват 
църквите и религиозните сдружения или 
общности в държавите членки съгласно 
националното законодателство, както 
това е признато в член 17 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
В резултат на това, когато към момента 
на влизане в сила на настоящия 
регламент дадена църква в дадена 
държава членка прилага цялостни 
правила по отношение на защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни, тези 
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съществуващи правила следва да 
продължат да се прилагат, ако бъдат 
приведени в съответствие с настоящия 
регламент. От такива църкви и 
религиозни сдружения следва да се 
изисква да предвидят създаването на 
изцяло независим надзорен орган.

съществуващи правила следва да 
продължат да се прилагат, ако бъдат 
приведени в съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Няма причина църквите в ЕС да се нуждаят от свой собствен орган за защита на 
данните.

Изменение 650
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Съображение 129

Текст, предложен от Комисията Изменение

(129) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 
тяхното право на защита на личните 
данни, както и за да се гарантира 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. По-специално 
делегирани актове следва да бъдат 
приети по отношение на 
законосъобразността на 
обработването; за определяне на 
критериите и условията по 
отношение на съгласието на дете;
относно обработването на специални 
категории лични данни; за 
установяване на критериите и условията 
за отявлено прекомерни искания и
такси за упражняване на правата на 

(129) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 
тяхното право на защита на личните 
данни, както и за да се гарантира 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. По-специално следва 
да бъдат приети делегирани актове по 
отношение на техническите 
стандарти за даване на съгласие; за 
определяне на условията на описване, 
основаващи се на икони и други 
графични средства с цел предоставяне 
на информация; за установяване на 
критериите и условията за такси за 
упражняване на правата на субекта на 
данни; относно критериите и 
изискванията за информацията, 
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субекта на данни; относно критериите и 
изискванията за информацията, 
предоставена на субекта на данни, и по 
отношение на правото на достъп; 
относно правото „да бъдеш забравен“ и 
правото на заличаване; относно 
мерките, основани на профилиране;
относно критериите и изискванията по 
отношение на отговорността на 
администратора и по отношение на 
защитата още при проектирането и 
по подразбиране; относно 
обработващия данни; относно 
критериите и изискванията за 
документацията и сигурността на 
обработването; относно критериите и 
изискванията за установяването на 
нарушение на сигурността на лични 
данни и за уведомяването на надзорния 
орган за него, както и относно 
обстоятелствата, в които дадено 
нарушение на сигурността на лични 
данни има вероятност да засегне 
неблагоприятно субекта на данните; 
относно критериите и условията за 
операциите по обработване, за които се 
изисква оценка на въздействието върху 
защитата на данните; относно 
критериите и изискванията за 
определянето на висока степен от 
конкретни рискове, които изискват 
предварителна консултация; относно 
назначаването и задачите на 
длъжностното лице по защита на 
данните; относно кодексите за 
поведение; относно критериите и 
изискванията за механизмите за 
сертифициране; относно критериите 
и изискванията за предаването на 
данни чрез задължителни фирмени 
правила; относно дерогациите за 
предаванията; относно 
административните санкции; относно 
обработването на данни за здравни 
цели; относно обработването на данни в 
контекста на трудовите правоотношения 
и обработването на данни за 
исторически, статистически и 

предоставена на субекта на данни, и по 
отношение на правото на достъп; 
относно правото „да бъдеш забравен“ и 
правото на заличаване; относно 
критериите и изискванията за проверка
на отговорността на администратора; 
относно критериите и изискванията за 
установяването на нарушение на 
сигурността на лични данни и за 
уведомяването на надзорния орган за 
него, както и относно обстоятелствата, в 
които дадено нарушение на сигурността 
на лични данни има вероятност да 
засегне неблагоприятно субекта на 
данните; относно критериите и 
условията за операциите по 
обработване, за които се изисква оценка 
на въздействието върху защитата на 
данните; относно критериите и 
изискванията за определянето на висока 
степен от конкретни рискове, които 
изискват предварителна консултация; 
относно кодексите за поведение; 
относно критериите и изискванията за 
механизмите за сертифициране; 
относно адекватното ниво на 
защита, осигурявано от дадена трета 
държава или международна 
организация; относно 
административните санкции; относно 
обработването на данни за здравни 
цели; относно обработването на данни в 
контекста на трудовите правоотношения 
и обработването на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище и 
по-специално с Европейския комитет 
по защита на данните. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
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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.

Европейския парламент и Съвета.

Or. hu

Обосновка

Графичните решения, които улесняват разбирането и разбираемостта, могат да се 
базират на графични средства, различни от икони. Не следва да се изключват и други 
възможности.

Изменение 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 129

Текст, предложен от Комисията Изменение

(129) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 
тяхното право на защита на личните 
данни, както и за да се гарантира
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. По-специално 
делегирани актове следва да бъдат 
приети по отношение на 
законосъобразността на 
обработването; за определяне на 
критериите и условията по 
отношение на съгласието на дете; 

(129) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 
тяхното право на защита на личните 
данни, както и за да се гарантира
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. При изпълнението 
на разпоредбите на настоящия 
регламент се гарантира, че няма да се 
налагат задължителни изисквания за 
специфични технически 
характеристики на продукти и 
услуги, включително крайни 
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относно обработването на специални 
категории лични данни; за 
установяване на критериите и 
условията за отявлено прекомерни 
искания и такси за упражняване на 
правата на субекта на данни; 
относно критериите и изискванията
за информацията, предоставена на 
субекта на данни, и по отношение на 
правото на достъп; относно правото 
„да бъдеш забравен“ и правото на 
заличаване; относно мерките, 
основани на профилиране; относно 
критериите и изискванията по 
отношение на отговорността на 
администратора и по отношение на 
защитата още при проектирането и 
по подразбиране; относно 
обработващия данни; относно 
критериите и изискванията за 
документацията и сигурността на 
обработването; относно критериите 
и изискванията за установяването на 
нарушение на сигурността на лични 
данни и за уведомяването на 
надзорния орган за него, както и 
относно обстоятелствата, в които 
дадено нарушение на сигурността на 
лични данни има вероятност да 
засегне неблагоприятно субекта на 
данните; относно критериите и 
условията за операциите по 
обработване, за които се изисква 
оценка на въздействието върху 
защитата на данните; относно 
критериите и изискванията за 
определянето на висока степен от 
конкретни рискове, които изискват 
предварителна консултация; относно 
назначаването и задачите на 
длъжностното лице по защита на 
данните; относно кодексите за 
поведение; относно критериите и 
изискванията за механизмите за 
сертифициране; относно критериите 
и изискванията за предаването на 
данни чрез задължителни фирмени 
правила; относно дерогациите за 

устройства или друго оборудване за 
електронни далекосъобщения, които 
могат да пречат на пускането на 
оборудване на пазара и на свободното 
движение на такова оборудване във и 
между държавите членки.
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предаванията; относно 
административните санкции; 
относно обработването на данни за 
здравни цели; относно обработването 
на данни в контекста на трудовите 
правоотношения и обработването на 
данни за исторически, 
статистически и 
научноизследователски цели. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигурява едновременно и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Изменение 652
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за: установяването на 
образци по отношение на 
обработването на лични данни на 
дете; стандартни процедури и 
образци за упражняване на правата 
на субектите на данни; образци за 
информиране на субекта на данни; 
образци и процедури по отношение на
правото на достъп; правото на 
преносимост на данните; образци по 

заличава се
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отношение на отговорността на 
администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и 
по подразбиране и по отношение на 
документацията; специални 
изисквания за сигурността на 
обработването; стандартния 
формат и процедурите за уведомяване 
на надзорния орган за нарушение на 
сигурността на лични данни и 
информирането на субекта на 
данните за нарушение на 
сигурността на личните данни; 
стандарти и процедури за оценка на 
въздействието върху защитата на 
личните данни; образци и процедури 
за предварително разрешение и 
предварителна консултация; 
технически стандарти и механизми 
за сертифициране; адекватното ниво 
на защита на данните, осигурявано 
от дадена трета държава или 
територия, или обработващ данни 
сектор в тази трета държава, или 
международна организация; 
разкриване, което не е разрешено от 
правото на Съюза; взаимопомощ; 
съвместни операции; решения по 
силата на механизма за 
съгласуваност. 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. В този 
контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en
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Обосновка

Хоризонтално изменение, заменящо всички актове за изпълнение с делегирани актове, 
за да се гарантира пълното ангажиране на Европейския парламент в процеса на 
вземане на решения.

Изменение 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за: установяването на 
образци по отношение на 
обработването на лични данни на 
дете; стандартни процедури и 
образци за упражняване на правата 
на субектите на данни; образци за 
информиране на субекта на данни; 
образци и процедури по отношение на 
правото на достъп; правото на 
преносимост на данните; образци по 
отношение на отговорността на 
администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и 
по подразбиране и по отношение на 
документацията; специални 
изисквания за сигурността на 
обработването; стандартния 
формат и процедурите за уведомяване 
на надзорния орган за нарушение на 
сигурността на лични данни и 
информирането на субекта на 
данните за нарушение на 
сигурността на личните данни; 
стандарти и процедури за оценка на 
въздействието върху защитата на 
личните данни; образци и процедури 
за предварително разрешение и 
предварителна консултация; 

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. При изпълнението на 
разпоредбите на настоящия 
регламент се гарантира, че няма да се 
налагат задължителни изисквания за 
специфични технически 
характеристики на продукти и 
услуги, включително крайни 
устройства или друго оборудване за 
електронни далекосъобщения, които 
могат да пречат на пускането на 
оборудване на пазара и на свободното 
движение на такова оборудване във и 
между държавите членки.
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технически стандарти и механизми 
за сертифициране; адекватното ниво 
на защита на данните, осигурявано 
от дадена трета държава или 
територия, или обработващ данни 
сектор в тази трета държава, или 
международна организация; 
разкриване, което не е разрешено от 
правото на Съюза; взаимопомощ; 
съвместни операции; решения по 
силата на механизма за 
съгласуваност. Тези правомощия 
следва да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент 
(ЕС) № 182/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 
февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от 
страна на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на 
Комисията46. В този контекст 
Комисията следва да обмисли 
специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Изменение 654
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Съображение 131

Текст, предложен от Комисията Изменение

(131) Следва да се използва 
процедурата по разглеждане за 
приемането на: образци по 
отношение на съгласието на дете; 
стандартни процедури и образци за 
упражняване на правата на 
субектите на данни; образци за 

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

Or. en

Обосновка

Хоризонтално изменение, заменящо всички актове за изпълнение с делегирани актове, 
за да се гарантира пълното ангажиране на Европейския парламент в процеса на 
вземане на решения.

Изменение 655
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Съображение 132

Текст, предложен от Комисията Изменение

(132) Комисията следва да приеме 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение, когато в надлежно 
обосновани случаи, свързани с трета 
държава, или територия или 
обработващ данни сектор в тази 
трета държава, или международна 
организация, които не осигуряват 
адекватно ниво на защита, и с 
въпроси, повдигнати от надзорен 
орган в рамките на механизма за 
съгласуваност, наложителни причини 
за спешност изискват това.

заличава се

Or. en

Изменение 656
Axel Voss

Предложение за регламент
Съображение 134

Текст, предложен от Комисията Изменение

(134) Директива 95/46/ЕО следва да 
бъде отменена с настоящия регламент. 
Приетите въз основа на Директива 
95/46/ЕО решения на Комисията и 
разрешения на надзорните органи обаче 
следва да останат в сила.

(134) Директива 95/46/ЕО следва да 
бъде отменена с настоящия регламент. 
Приетите въз основа на Директива 
95/46/ЕО решения на Комисията и 
разрешения на надзорните органи обаче 
следва да останат в сила. Това следва да 
е валидно и за международните 
споразумения или договорености 
между ЕС или държава членка с 
трето лице, особено когато 
Директива 95/46/EО вече е била влязла 
в сила.

Or. en
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Изменение 657
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Съображение 134

Текст, предложен от Комисията Изменение

(134) Директива 95/46/ЕО следва да 
бъде отменена с настоящия регламент. 
Приетите въз основа на Директива 
95/46/ЕО решения на Комисията и 
разрешения на надзорните органи обаче 
следва да останат в сила.

(134) Директива 95/46/ЕО следва да 
бъде отменена с настоящия регламент. 
Приетите въз основа на Директива 
95/46/ЕО решения на Комисията и 
разрешения на надзорните органи обаче 
следва да останат в сила. Решенията на 
Комисията и разрешенията от 
надзорните органи по отношение на 
предаването на лични данни на 
трети държави следва да останат в 
сила за преходен период от две години.

Or. en

Изменение 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 139

Текст, предложен от Комисията Изменение

(139) С оглед на това, че — както бе 
подчертано от Съда на Европейския 
съюз — правото на защита на личните 
данни не е абсолютно право, а трябва да 
бъде разглеждано във връзка с неговата 
функция в обществото и да се 
уравновесява с други основни права, в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност настоящият 
регламент зачита всички основни права 
и спазва принципите, признати в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и залегнали в 
Договорите, и по-специално правото на 
зачитане на личния и семейния живот, 
дома и комуникациите, правото на 

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

зачитане на личния и семейния живот, 
дома и комуникациите, правото на 
защита на личните данни, свободата на 
мисълта, съвестта и религията, 
свободата на изразяване и на 
информация, свободата на стопанската 
инициатива, правото на собственост и 
по-специално защитата на 
интелектуалната собственост,
правото на ефективни правни средства 
за защита и на справедлив съдебен 
процес, както и правото на културно, 
религиозно и езиково многообразие,

Or. en

Обосновка

Обработването на IP адреси често е решаващ компонент от разследвания на 
злоупотреби с ПИС съгласно Директива 2004/48/ЕО и не следва да бъде 
възпрепятствано от настоящия регламент.

Изменение 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Параграф 3 не засяга 
законодателните мерки на 
държавите членки, които 
предвиждат по-благоприятни условия 
за субектите на данни по отношение 
на защитата на техните данни, по-
специално за целите на членове 80 
и 84.

Or. en

Изменение 660
Salvatore Iacolino
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент 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 
регистър на лични данни.

1. Настоящият регламент се прилага —
без да се прави никакво разграничение 
между използваните методи — 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 
регистър на лични данни.

Or. it

Обосновка

Необходимостта от защита на данните не зависи от използваните методи за 
обработването на тези данни и следва да бъде неутрална по отношение на настоящи 
и бъдещи технологии за обработване на данни.

Изменение 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент 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 
регистър на лични данни.

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни изцяло 
или частично с автоматични средства, 
без да се прави разграничение между 
такива средства за обработване,
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 
регистър на лични данни.

Or. en
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Изменение 662
Monika Hohlmeier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) от съдилища, прокуратури и 
правоприлагащи органи в рамките на 
наказателната система и 
изпълнението на наказанията.

Or. de

Обосновка

Дейността на съдилищата и съдия-изпълнителите в контекста на правоприлагането 
следва да бъде изключена във възможно най-голяма степен от прилагането на 
предвидените правила. Това гарантира съдебна

Изменение 663
Frank Engel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако разпоредбите на настоящия 
регламент са в противоречие с 
разпоредба от друг акт на Съюза, 
регулиращ конкретни сектори, 
разпоредбите на другия акт на Съюза 
имат предимство и се прилагат към 
въпросните конкретни сектори.

Or. en

Изменение 664
Philippe Juvin

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

аа) събрани преди влизането в сила на 
настоящия регламент и посочени в 
член 91;

Or. fr

Изменение 665
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) започнали преди влизането в сила 
на настоящия регламент, както е 
посочено в член 91;

Or. fr

Изменение 666
Sophia in 't Veld

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 667
Alexander Alvaro

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент се прилага също за институции, органи, служби и агенции на 
Съюза.

Изменение 668
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Правилата се прилага също за институции, органи, служби и агенции на Съюза.

Изменение 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Цялостен подход към защитата на данните означава също така включване на 
институциите, органите, службите и агенциите на Съюза в обхвата на регламента.

Изменение 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Институциите и органите на Съюза не следва да остават изцяло извън обхвата на 
регламента. Ако с този инструмент се цели установяването с информативна цел на 
ядро от принципи и гаранции, свързани с обработването на данни от личен характер, 
за целия Съюз, изключването на европейските институции насърчава, поне формално, 
идеята за съществуването на два отделни правни режима — на държавите членки и 
на Съюза.

Изменение 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) от държавите членки, когато 
извършват дейности, които попадат в 
приложното поле на глава 2 от Договора 
за Европейския съюз;

в) от държавите членки, когато 
извършват дейности, които попадат в 
приложното поле на дял V, глава 2 от 
Договора за Европейския съюз;

Or. es
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Изменение 672
Alexander Alvaro

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) от физическо лице без никаква 
възмездна цел, което не осигурява 
достъп до данните на неопределен 
брой лица в хода на неговите собствени 
изцяло лични или домашни дейности;

Or. en

Обосновка

В съответствие с дела на Съда на ЕС C-101/01 и C-73/07.

Изменение 673
Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 674
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) от физическо лице без никаква г) от физическо лице с цел, която не 



AM\928599BG.doc 59/173 PE506.145v01-00

BG

възмездна цел в хода на неговите 
собствени изцяло лични или домашни 
дейности;

може да бъде отнесена към неговата 
търговска или самостоятелна 
професионална дейност;

Or. de

Изменение 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) от физическо лице без никаква 
възмездна цел, което не осигурява 
достъп до данните на неопределен 
брой лица в хода на неговите собствени 
изцяло лични или домашни дейности;

Or. en

Изменение 676
Françoise Castex

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

По принцип личните данни следва да са достъпни за неопределен брой лица.
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Изменение 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) от физическо лице в хода на неговите 
собствени изцяло лични или домашни 
дейности, освен ако личните данни не 
са публикувани; по-нататъшното 
обработване на такива лични данни 
за други цели трябва да е основано на 
съгласието на субекта на данните; 
изключението не следва да се прилага, 
когато обработването на лични 
данни се извършва с професионална 
или търговска цел; правата на трети 
лица трябва да се вземат под 
внимание особено при използването 
на чувствителни данни;

Or. en

Обосновка

Това изменение въвежда ограничение за изключението за домакинства. Дори при 
използването на данни за лични или семейни цели следва да се прилагат определени 
принципи и стандарти за поверителност.

Изменение 678
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) от малки предприятия при 
осъществяване на тяхната собствена 
изключителна дейност и строга и 
изключителна вътрешна употреба.

Or. en
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Изменение 679
Markus Pieper, Markus Ferber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) към микропредприятия в 
съответствие с Препоръка на 
Комисията 2003/361 и при извършване 
на тяхната дейност, както и за 
данни, които са строго и 
изключително за тяхна вътрешна 
употреба;

Or. en

Изменение 680
Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции.

д) от компетентните публични органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

Or. en

Изменение 681
Dimitrios Droutsas

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

д) от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции.

д) от компетентните публични органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

Or. en

Изменение 682
Monika Hohlmeier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) от компетентните публични органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

д) от компетентните публични органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания.

Or. de

Обосновка

Езиково пояснение.

Изменение 683
Alexander Alvaro

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) които са анонимизирани.

Or. en
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Обосновка

Настоящият регламент не се прилага за обработването на анонимизирани данни (вж. 
определението в член 4).

Изменение 684
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) за исторически, статистически и 
научноизследователски цели;

Or. en

Изменение 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) извършени от работодател като 
част от обработването на лични 
данни на служителя в контекста на 
наемане на работа;

Or. en

Изменение 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) които са анонимизирани по 
смисъла на член 4, параграф 2, 
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буква в);

Or. en

Изменение 687
Sarah Ludford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) които са анонимизирани;

Or. en

Обосновка

Анонимните данни също следва да останат извън обхвата на регламента.

Изменение 688
Louis Michel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) от спортни организации с цел 
предотвратяване, засичане и 
разследване на нарушения на 
спортната неприкосновеност, 
свързани с уреждане на мачове и 
допинг;

Or. en

Изменение 689
Bernd Lange

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

да) в хора на дейност, която може да 
бъде отнесена към професионалната 
или търговската дейност на субекта 
на данни;

Or. de

Изменение 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) от църкви, религиозни сдружения 
и общности;

Or. de

Обосновка

Изричното изключване на обработването на данни от църкви и религиозни общности 
много по-недвусмислено взема предвид изискванията на член 17 от ДФЕС, отколкото 
предвидената само преходна разпоредба в член 84 за съществуващо право за защита 
на данните на църкви и религиозни асоциации.

Изменение 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) от компетентните органи за 
обработването и разпространението 
на официални статистически данни, 
които са им възложени;

Or. es
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Изменение 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) на физическо лице, упражняващо 
икономическа дейност, която 
идентифицира това лице на пазара;

Or. en

Изменение 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) на физическо лице, които са 
направени публично достояние в хода 
на упражняване на професионалните 
му задължения, като име, данни за 
контакт и длъжност;

Or. en

Изменение 694
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) извършени от работодател като 
част от обработването на лични 
данни на служителя в контекста на 
наемане на работа;
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Or. en

Изменение 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) от компетентните органи за 
изготвянето на избирателните 
списъци;

Or. es

Изменение 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) които са анонимизирани;

Or. en

Изменение 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако отделните разпоредби на 
законодателството на Европейския 
съюз или на държави членки 
предвиждат по-всеобхватна защита 
на личните данни от предвидените в 
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настоящата наредба, тези 
разпоредби се прилагат в допълнение. 
Това се отнася по-специално за 
тайната, защитена от закона, 
например банковата тайна.

Or. en

Изменение 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Информацията, разкрита в 
съответствие със закона в 
национални регистри на 
икономически субекти, не е защитена 
съгласно настоящия регламент по 
отношение на това, че тя 
идентифицира субекти на пазара.

Or. en

Изменение 699
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Член 7, параграф 4, член 15, 
параграф 1, буква д), членове 17 и 18, 
член 22, букви в) и д), членове 33, 35, 
36, 37 и член 79, параграфи 4—7 от 
настоящия регламент не се прилагат 
за обработването на лични данни, 
извършвано от обществени органи.

Or. en
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Обосновка

Изключително подробните и строги правила на регламента имат отрицателни 
последствия, когато става въпрос за обществени органи. Преобладаващата част от 
обработването, извършвано от обществени органи, се извършва изключително на 
национално равнище, а обработването на данни се извършва предимно като част от 
дейности, които се предоставят и извършват от обществени органи, като например 
плащането на социални помощи, и нямат за цел печалба. Поради това се предлага 
регламентът да не се прилага за обработване на данни от обществени органи.

Изменение 700
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни в 
контекста на дейностите на дадено 
място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза.

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни на 
субекти на данни, пребиваващи в 
Съюза, в контекста на дейностите на 
дадено място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза.

Or. en

Обосновка

Администраторите на данни в ЕС, обработващи единствено неевропейски данни в 
трети държави, следва да бъдат изключени от обхвата на регламента, за да им се 
даде възможност да се конкурират на пазарите извън ЕС с администратори на 
данни, които не попадат в приложното поле на настоящия регламент.

Изменение 701
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни в 

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни на 
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контекста на дейностите на дадено 
място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза.

субекти на данни, пребиваващи в 
Съюза, в контекста на дейностите на 
дадено място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящия регламент е да защити личните данни на субектите на данни, 
пребиваващи в ЕС. За лични данни без европейско значение (тоест: обработване на 
лични данни на субекти на данни, пребиваващи извън ЕС), това изменение е важно, за 
да постави при равни условия дружествата от ЕС и извън ЕС.

Изменение 702
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни в 
контекста на дейностите на дадено
място на установяване на 
администратор или обработващ 
лични данни в Съюза.

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни в Съюза 
или на място, където се прилага 
националното право на държава 
членка по силата на международното 
право.

Or. de

Изменение 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни в 
контекста на дейностите на дадено 
място на установяване на 

1. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни на 
субекти на данни, пребиваващи в 
Съюза, в контекста на дейностите на 
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администратор или обработващ лични 
данни в Съюза.

дадено място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза.

Or. en

Изменение 704
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни на 
субекти на данни с местоживеене в 
Съюза от администратор, който не е 
установен в Съюза, когато 
дейностите по обработване на данни 
са свързани със:

2. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни на 
субекти на данни с местоживеене в 
Съюза от администратор или 
обработващ данни, който не е 
установен в Съюза.

а) предлагането на стоки или услуги 
на такива субекти на данни в Съюза; 
или 
б) наблюдението на тяхното 
поведение.

Or. en

Изменение 705
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни на 
субекти на данни с местоживеене в 
Съюза от администратор, който не е 
установен в Съюза, когато дейностите 

2. Настоящият регламент се прилага, 
доколкото е юридически възможно и 
съвместимо с правната система на 
трета държава, за обработването на 
лични данни на субекти на данни с 
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по обработване на данни са свързани 
със:

местоживеене в Съюза от 
администратор, който не е установен в 
Съюза, когато дейностите по 
обработване на данни са насочени към:

Or. en

Изменение 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни на 
субекти на данни с местоживеене в 
Съюза от администратор, който не е 
установен в Съюза, когато 
дейностите по обработване на данни 
са свързани със:

2. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни на 
субекти на данни с местоживеене в 
Съюза от администратор или 
обработващ данни, който не е 
установен в Съюза.

а) предлагането на стоки или услуги 
на такива субекти на данни в Съюза; 
или 
б) наблюдението на тяхното 
поведение.

Or. en

Изменение 707
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни в Съюза; или 

а) предлагането на стоки и услуги в 
Съюза на такива субекти на, 
включително услуги, предоставяни без 
финансови разходи за лицето; или 
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Or. en

Изменение 708
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се прилага 
за обработването на лични данни от 
администратор, който не е 
установен в Съюза, но е установен на 
място, където се прилага 
националното право на държава 
членка по силата на международното 
право.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни на субекти на 
данни с местоживеене в Съюза от администратор или обработчик, който не е 
установен в Съюза.

Изменение 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се прилага 
за обработването на лични данни от 
администратор, който не е 
установен в Съюза, но е установен на 
място, където се прилага 
националното право на държава 
членка по силата на международното 
право.

заличава се
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Or. en

Изменение 710
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни от 
администратор, който не е установен в 
Съюза, но е установен на място, където 
се прилага националното право на 
държава членка по силата на 
международното право.

Не се отнася до българския текст.

Or. en

Изменение 711
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни от 
администратор, който не е установен в 
Съюза, но е установен на място, където 
се прилага националното право на 
държава членка по силата на 
международното право.

3. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни от 
администратор, който не е установен в 
Съюза, но е установен на място, където 
се прилага националното право на 
държава членка по силата на 
международното право. Не се засягат 
националните разпоредби, които се 
прилагат спрямо администратора.

Or. de

Изменение 712
Alexander Alvaro
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Предложение за регламент
Член 4 – 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;

заличава се

Or. en

Обосновка

Премества се към определението за лични данни

Изменение 713
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 4 – 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, по-специално чрез 
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идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност, и 
което не действа в изпълнение на 
своите професионални задължения;

Or. en

Изменение 714
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 4 – 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 избрано 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
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Изменение 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – 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 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 
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, и 
което не действа в изпълнение на 
своите професионални задължения;

Or. en

Обосновка

Средствата, използвани за идентифициране, следва да бъдат в пряка връзка с 
администратора на данните и неговите договорни партньори. В някои конкретни 
ситуации преценката може да е трудна, тъй като при едноличен търговец 
(водопроводчик, доктор), който упражнява свободна професия и използва същата 
телефонна линия за служебни и частни цели, границите между физическо и 
юридическо лице се размиват. Регламентът следва да се прилага само по отношение 
на физически лица, които не действат в професионалното си качество.

Изменение 716
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1
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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 пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора, по-
специално чрез идентификационен 
номер или чрез един или повече 
признаци, специфични за неговата 
физическа, физиологична, генетична, 
психическа, икономическа, културна 
или социална идентичност. Счита се, 
че дадено физическо лице не може да 
бъде идентифицирано, ако 
идентифицирането изисква 
непропорционални по обем време, 
усилия или материални ресурси;

Or. en

Изменение 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 4 – 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 

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

повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност, и 
което не действа в изпълнение на 
своите професионални задължения;

Or. en

Обосновка

Взаимствано от становище на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE). Изменението уточнява, че за да е възможно идентифицирането на 
даден субект на данни, следва да се приеме съществуването на връзка с 
администратора. Данни, които се използват при упражняването на професионална 
дейност, не следва да бъдат определяни като лични.

Изменение 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 4 – 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 отъждествимо,
или може да бъде идентифицирано 
пряко или косвено чрез технически 
налични средства, за които с основание 
се предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, използването на които не е 
свързано с влагането на прекомерни 
разходи и време, и не изискват 
предприемането на сложни действия;

Or. pl
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Изменение 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 4 – 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 лице или 
домакинство, или лице, което може да 
бъде идентифицирано или избрано, 
пряко или косвено, чрез средства, за 
които с основание се предполага, че е 
възможно да бъдат използвани от 
администратора или от всяко друго 
физическо или юридическо лице, по-
специално чрез идентификационен 
номер, данни за местонахождение, 
онлайн идентификатори или чрез един 
или повече признаци, специфични за 
физическата, физиологичната, 
генетичната, психическата, 
икономическата, културната или 
социалната идентичност на това лице 
или домакинство;

Or. en

Обосновка

Ограничение на изключението за домакинствата.

Изменение 720
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 4 – 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 

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
недвусмислено идентифицирано пряко 
или косвено чрез средства, с които 
разполага администраторът, по-
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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;

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 721
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 4 – 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 избрано 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, 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. hu
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Обосновка

Националната идентичност е специфичен въпрос, който въплъщава нещо повече от 
темата за местожителството.

Изменение 722
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „лични данни“ означава всяка 
информация, свързана с даден субект на 
данни;

(2) „лични данни” означава всяка 
информация, свързана с физическо 
лице, чиято самоличност се знае или 
може да се узнае („субект на данни”);
лице, чиято самоличност може да се 
узнае, е това, което може да бъде 
идентифицирано, пряко или непряко, 
по-специално чрез използването на 
идентификационен номер или един 
или повече специфични признаци, 
отнасящи се до неговата физическа, 
физиологична, генетична, умствена, 
икономическа, културна или социална 
самоличност („лични 
идентификатори“);

Or. en

Обосновка

Определение, подобно на посоченото в Директива 95/46.

Изменение 723
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „лични данни“ означава всяка 
информация, свързана с даден субект на 

(2) „лични данни“ означава всяка 
информация, която се отнася до 
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данни; идентифицирано или подлежащо на 
идентификация физическо лице
(„субект на данни“); за подлежащо на 
идентифициране лице се смята това 
лице, което може да бъде 
идентифицирано, пряко или непряко, 
по-специално чрез идентификационен 
номер или един или повече 
специфични признаци, отнасящи се до 
неговата физическа, физиологическа, 
психологическа, умствена, 
икономическа, културна или социална 
самоличност;

Or. de

Обосновка

От Директива 95/46/ЕО.

Изменение 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „лични данни“ означава всяка 
информация, свързана с даден субект 
на данни;

(2) „лични данни“ означава всички 
данни, конкретно свързани с даден 
субект на данни, чиято конкретна 
самоличност може да бъде 
идентифицирана пряко или непряко 
от администратора или от всяко 
друго физическо или юридическо лице, 
което работи с администратора;

Or. en

Изменение 725
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „лични данни“ означава всяка 
информация, свързана с даден субект на 
данни;

(2) „лични данни“ означава всяка 
информация, свързана с даден субект на 
данни, когато тази информация бъде 
разпозната като касаеща субекта на 
данните; информация, която не дава 
възможност за идентифициране на 
даден субект на данни, и информация, 
която не би позволила такава 
идентификация, без влагането на 
непропорционално голям обем време, 
усилия или материални ресурси, не се 
счита за лични данни;

Or. en

Изменение 726
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „данни под псевдоним“ означава 
лични данни, от които са 
премахнати личните 
идентификатори, но връзката към 
тези лични идентификатори все още 
съществува, така че данните могат 
да бъдат свързани със субекта на 
данни от всяко лице, имащо достъп 
до кодовете за връзка;

Or. en

Обосновка

Данните под псевдоним се въвеждат като форма на лични данни, като в целия 
регламент се предвиждат различни набори от правила в тази връзка.
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Изменение 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „идентификационен номер“ 
означава всякакъв цифров, буквено-
цифров или подобен код, който по 
правило се използва в онлайн 
пространството, с изключение на 
кодове, предоставени от публичен или 
контролиран от държавата орган, с 
цел идентифициране на дадено 
физическо лице като отделен 
индивид;

Or. en

Изменение 728
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „псевдоним“ означава уникален 
идентификатор, който е специфичен 
за определен контекст и не позволява 
пряко идентифициране на физическо 
лице, но дава възможност за 
обособяване на субекта на данни;

Or. en

Изменение 729
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „данни под псевдоним“ означава 
всякакви лични данни, които са 
променени, така че да не могат да 
бъдат свързани с определен субект на 
данни, без да се използват 
допълнителни данни, подлежащи на 
отделни и несвързани помежду си 
технически и организационни 
проверки, с цел да се гарантира 
невъзможността да се направи 
такова свързване;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се въведе определение за „данни под псевдоним“.

Изменение 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „данни под псевдоним“ означава 
всякакви лични данни, които са 
събрани, променени или обработени 
по друг начин, така че сами по себе си 
да не могат да бъдат свързани с 
определен субект на данни, без да се 
използват допълнителни данни, 
подлежащи на отделни и несвързани 
помежду си технически и 
организационни проверки, с цел да се 
гарантира невъзможността да се 
направи такова свързване или подобно 
свързване да изисква 
непропорционален обем време, разходи 
и усилия;
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Or. en

Обосновка

Взаимствано от становището на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE) и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(IMCO). Това е част от пакет от изменения, които позволяват използването на данни 
под псевдоним и анонимни данни, и ще насърчат добрите бизнес практики, насочени 
към защита на интересите на субектите на данни. Предоставянето на гаранции, че 
личните данни не могат да бъдат свързани със субект на данни (тъй като връзката с 
конкретен субект не може да се осъществи без използването на допълнителни данни), 
спомага за по-нататъшното насърчаване на използването на данни за стопански 
цели, като същевременно осигурява високо ниво на защита на потребителите.

Изменение 731
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „анонимизирани данни“ означава 
данни, които не могат да бъдат 
свързани с конкретен субект на данни 
по какъвто и да е начин, защото 
всички връзки към лични 
идентификатори са били 
окончателно и напълно премахнати; 
следователно анонимизираните 
данни не са предмет на настоящия 
регламент;

Or. en

Обосновка

Ако в регламента присъства понятието „анонимизирани данни“, то следва да бъде 
определено.

Изменение 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „данни под псевдоним“ означава 
всякакви лични данни, които са 
събрани, променени или обработени 
по друг начин, така че да не могат да 
бъдат свързани с определен субект на 
данни, без да се използват 
допълнителни данни, подлежащи на 
отделни и несвързани помежду си 
технически и организационни 
проверки, с цел да се гарантира 
невъзможността да се направи 
такова свързване;

Or. en

Изменение 733
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „анонимизирани данни“ или 
„данни, на които е придаден анонимен 
характер“ означава лични данни, 
които са бил променени по такъв 
начин, че информацията да не може 
вече да бъде свързана с конкретно 
физическо лице;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се въведе определение за „анонимизирани данни“.

Изменение 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „анонимни данни“ означава 
всякакви лични данни, които са 
събрани, променени или обработени 
по друг начин, така че да не могат 
вече да бъдат свързани с конкретен 
субект на данни; анонимните данни 
не се считат за лични данни;

Or. en

Обосновка

Взаимствано от становището на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE) и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(IMCO).

Изменение 735
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) „криптирани данни“ означава 
лични данни, които, посредством 
технологични мерки за защита, са 
станали неразбираеми за всяко 
нямащо право на достъп лице;

Or. en

Обосновка

Ако в регламента присъства понятието „криптирани данни“, то следва да бъде 
определено.

Изменение 736
Axel Voss
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) „идентификационен номер“ 
означава всякакъв цифров, буквено-
цифров или подобен код, който по 
правило се използва в онлайн 
пространството, с изключение на 
кодове, предоставени от публичен или 
контролиран от държавата орган, с 
цел идентифициране на дадено 
физическо лице като отделен 
индивид;

Or. en

Обосновка

Взаимствано от становище на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE).

Изменение 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) „анонимни данни“ означава 
всякакви лични данни, които са 
събрани, променени или обработени 
по друг начин, така че да не могат 
вече да бъдат свързани с конкретен 
субект на данни;

Or. en

Изменение 738
Alexander Alvaro



AM\928599BG.doc 91/173 PE506.145v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква 2г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) „профилиране“ означава събиране, 
класифициране и записване на 
информация на базата на лични 
данни или данни под псевдоним, 
принадлежащи на даден субект на 
данни, с цел анализ на неговите 
поведенчески модели;

Or. en

Обосновка

Ако в регламента присъства понятието „профилиране“, то следва да бъде 
определено.

Изменение 739
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Изменение 740
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „профилиране“ означава всяка 
форма на автоматизирано 
обработване на лични данни, 
предназначено да оценява някои 
присъщи на дадено физическо лице 
личностни характеристики или да 
анализира или предвижда по-
специално неговото професионално 
представяне, икономическо 
положение, местонахождение, 
здравословно състояние, лични 
предпочитания, надеждност или 
поведение;

Or. en

Изменение 741
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „профилиране“ означава всяка 
форма на автоматизирано 
обработване на лични данни, 
предназначено да оценява някои 
присъщи на дадено физическо лице 
личностни характеристики или да 
анализира или предвижда по-
специално неговото професионално 
представяне, икономическо 
положение, местонахождение, 
здравословно състояние, лични 
предпочитания, надеждност или 
поведение;
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Or. en

Изменение 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „профилиране“ означава всяка 
форма на автоматизирано 
обработване на лични данни, 
предназначено да оценява някои 
присъщи на дадено физическо лице 
личностни характеристики или да 
анализира или предвижда по-
специално неговото професионално 
представяне, икономическо 
положение, местонахождение, 
здравословно състояние, лични 
предпочитания, надеждност или 
поведение, или/и предназначено да 
адаптира предлагана услуга или взето 
решение за дадено лице, и което може 
също така да се състои в определяне 
на категорията/категориите, към 
която/които принадлежи лицето;

Or. fr

Изменение 743
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква 3б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) „биометрични данни“ означава 
всички данни, свързани с физическите, 
психическите или поведенческите 
характеристики на даден индивид, 
които са уникални за всеки индивид, 
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като лицеви изображения или 
дактилоскопични данни;

Or. fr

Изменение 744
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „администратор“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите, 
условията и средствата за 
обработването на лични данни; когато 
целите, условията и средствата за 
обработването се определят от правото 
на Съюза или това на държава членка, 
администраторът или специалните 
критерии за неговото назначаване могат 
да бъдат определени в правото на Съюза 
или в правото на държава членка;

(5) „администратор“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите 
и средствата за обработването на лични 
данни; когато целите и средствата за 
обработването се определят от правото 
на Съюза или това на държава членка, 
администраторът или специалните 
критерии за неговото назначаване могат 
да бъдат определени в правото на Съюза 
или в правото на държава членка;

Or. en

Обосновка

Определение, подобно на посоченото в Директива 95/46.

Изменение 745
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „администратор“ означава физическо (5) „администратор“ означава физическо 
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или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите, 
условията и средствата за обработването 
на лични данни; когато целите, 
условията и средствата за обработването 
се определят от правото на Съюза или 
това на държава членка, 
администраторът или специалните 
критерии за неговото назначаване могат 
да бъдат определени в правото на Съюза 
или в правото на държава членка;

или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите, 
условията и средствата за обработването 
на лични данни; когато целите, 
условията и средствата за обработването 
се определят от правото на Съюза или 
това на държава членка, 
администраторът или специалните 
критерии за неговото назначаване могат 
да бъдат определени в правото на Съюза 
или в правото на държава членка; 
администратори са по-специално:

Or. de

Обосновка

Изглежда целесъобразно разграничаването на администраторите, тъй като това 
прави възможно да им бъдат наложени отчасти различни задължения. Въведените 
по-долу понятия „администратор, пряко обработващ данни“ и „администратор, 
непряко обработващ данни“ спадат към родовото понятие „администратор“. 
Следователно спрямо тях се прилагат общите задължения по настоящия регламент, 
доколкото не е предвидено друго.

Изменение 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „администратор“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите, 
условията и средствата за 
обработването на лични данни; когато 
целите, условията и средствата за 
обработването се определят от правото 
на Съюза или това на държава членка, 
администраторът или специалните 
критерии за неговото назначаване могат 
да бъдат определени в правото на Съюза 

(5) „администратор“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите 
за обработването на лични данни; 
когато целите за обработването се 
определят от правото на Съюза или това 
на държава членка, администраторът 
или специалните критерии за неговото 
назначаване могат да бъдат определени 
в правото на Съюза или в правото на 
държава членка;
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или в правото на държава членка;

Or. en

Обосновка

Определението за администратор следва да се основава на решението относно 
целите, за които се обработват личните данни, а не на условията и средствата, 
посредством които се осъществява това. Контролът върху целта заради която се 
обработват данните е логичната основа за разпределяне на различни отговорности 
между администраторите, които са отговорни за това какви данни се обработват и 
защо, и обработващите данни страни, които се занимават с начините за 
обработване на данните.

Изменение 747
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „администратор“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите, 
условията и средствата за 
обработването на лични данни; когато 
целите, условията и средствата за 
обработването се определят от правото 
на Съюза или това на държава членка, 
администраторът или специалните 
критерии за неговото назначаване могат 
да бъдат определени в правото на Съюза 
или в правото на държава членка;

(5) „администратор“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите 
за обработването на лични данни; 
когато целите за обработването се 
определят от правото на Съюза или това 
на държава членка, администраторът 
или специалните критерии за неговото 
назначаване могат да бъдат определени 
в правото на Съюза или в правото на 
държава членка;

Or. en

Изменение 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „администратор“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите, 
условията и средствата за 
обработването на лични данни; когато 
целите, условията и средствата за 
обработването се определят от правото 
на Съюза или това на държава членка, 
администраторът или специалните 
критерии за неговото назначаване могат 
да бъдат определени в правото на Съюза 
или в правото на държава членка;

(5) „администратор“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама 
или съвместно с други определя целите 
за обработването на лични данни; 
когато целите за обработването се 
определят от правото на Съюза или това 
на държава членка, администраторът 
или специалните критерии за неговото 
назначаване могат да бъдат определени 
в правото на Съюза или в правото на 
държава членка;

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE. Целта на изменението не е да се намали 
равнището на защита на отделния индивид, а да стане ясно, че отговорността се 
носи само от администратора, а не от обработващия лични данни. Виж свързаните 
изменения на членове 22, 24, 26 и 77.

Изменение 749
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) „администратор, пряко 
обработващ данни“ означава лице, 
което събира или обработва по друг 
начин лични данни непосредствено от 
субекта на данните;

Or. de
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Изменение 750
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 5б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) „администратор, непряко 
обработващ данни“ означава лице, 
което не събира или обработва по друг 
начин лични данни непосредствено от 
субекта на данни;

Or. de

Изменение 751
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „издател“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или всеки друг орган, който 
създава приложения за 
автоматизирано обработване на
данни или регистри на данни, 
предназначени за обработване на 
лични данни от администратори на 
данни и от лица, обработващи данни, 
включително оборудването на 
въпросното лице;

Or. fr

Изменение 752
Carmen Romero López
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „защита на данните още при 
проектирането“ означава включване 
на защитата на данните 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

Предвижда се определение за защита на данните още при проектирането, тъй като 
понятието се използва в текста на регламента.

Изменение 753
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 6б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) „защита на данните по 
подразбиране“ означава настройки за 
неприкосновеност на личния живот, 
свързани с услугите и продуктите, 
при спазване на общите принципи на 
защита на данните като 
прозрачност, свеждане на данните до 
минимум, ограничаване на целите, 
свеждане до минимум на 
съхраняването, възможност за 
намеса и отчетност;

Or. es

Обосновка

Предвижда се определение за защита на данните по подразбиране, тъй като 
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понятието се използва в текста на регламента.

Изменение 754
Alexander Alvaro

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) „трето лице” означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
държавен орган, агенция или друг 
орган, различни от субекта на данни, 
администратора, обработващия 
данните и лицата, които под 
прякото ръководство на 
администратора или обработващия 
данните, имат право да обработват 
данните;

Or. en

Обосновка

Определение, подобно на посоченото в Директива 95/46.

Изменение 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) „трето лице” означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
държавен орган, агенция или друг 
орган, различни от субекта на данни, 
администратора, обработващия 
данните и лицата, които под 
прякото ръководство на 
администратора или обработващия 
данните, имат право да обработват 
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данните;

Or. en

Изменение 756
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и изрично 
указание за волята на субекта на 
данните посредством изявление или 
ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат обработени; 
под „ясно потвърждаващо действие“ 
се разбира всяко еднозначно действие, 
което е резултат от направен избор и 
предполага задължителна обработка 
на данни за цялостното си 
изпълнение;

Or. en

Обосновка

Понятието „ясно потвърждаващо действие“ е прекалено неясно и се нуждае от 
допълнително уточнение.

Изменение 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 

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

конкретно, информирано и 
недвусмислено указание за волята на 
субекта на данните, което изразява 
съгласието му свързаните с него лични 
данни да бъдат обработени;

Or. en

Изменение 758
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно и информирано изразяване 
на волята посредством изявление,
действие или конкретно поведение, 
което с оглед на контекста и 
обстоятелствата в момента, когато 
съгласието се изисква, означава 
съгласие на субекта на данните с 
обработването на личните данни;

Or. en

Изменение 759
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и изрично 
указание за волята на субекта на 
данните — преди деклариране на 
волята (voluntatis declaratio) — с което
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изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат 
обработени;

той изразява своето конкретно, 
информирано и недвусмислено 
съгласие с обработването на личните 
данни;

Or. en

Изменение 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно и информирано указание за 
волята на субекта на данните 
посредством изявление или ясно 
потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат обработени;
по-специално по отношение на 
услугите в информационното 
общество, съгласието на субекта на 
данните може също да бъде поискано 
по електронен път;

Or. pl

Изменение 761
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат обработени с 
една или повече конкретни, 
съвместими и неразделни цели;

Or. fr

Изменение 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изискването за свободно изразено, конкретно и информирано съгласие осигурява 
достатъчна защита на субекта на данните. Не е ясно какво на практика означава 
субектът на данни да изрази съгласие чрез изявление или ясно потвърждаващо 
действие.

Изменение 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 

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

конкретно, информирано и изрично 
указание за волята на субекта на 
данните посредством изявление или 
ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат обработени с 
една или повече конкретни цели;

Or. en

Изменение 764
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

субекта на данните, което изразява 
съгласието му свързаните с него лични 
данни да бъдат обработени; 
мълчанието или бездействието само 
по себе си не изразява съгласие;

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 767
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – 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 

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

предават, съхраняват или обработват по 
друг начин;

Or. en

Обосновка

Няма убедителна причина за това нарушението на сигурността на лични данни да 
предполага като предпоставка нарушение на сигурността.

Изменение 768
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 4 – 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 нарушение, 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; 

Or. en

Обосновка

Основната цел на настоящия регламент е защитата на физическите лица и 
следователно е необходимо по-тясно определение за нарушения на сигурността на
лични данни.

Изменение 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „нарушение на сигурността на лични (9) „нарушение на сигурността на лични 
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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;

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 770
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 4 – 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 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, когато личните данни не 
са станали неразбираеми за всяко 
нямащо право на достъп до тях лице 
и когато това нарушение вреди или 
може да навреди сериозно на 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данните;

Or. en

Изменение 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „нарушение на сигурността на лични (9) „нарушение на сигурността на лични 
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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;

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 772
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „генетични данни“ означава всички 
данни, от всякакъв вид, свързани с 
белезите на дадено физическо лице, 
които са наследствени или са 
придобити по време на ранното 
пренатално развитие;

(10) „генетични данни“ означава 
информация за наследствените 
белези или тяхното изменение при 
идентифицирано или подлежащо на 
идентифициране лице, получена чрез 
анализ на нуклеинова киселина;

Or. en

Обосновка

Предложеното определение за генетични данни в предложения регламент следва да се 
приведе в съответствие с определенията, използвани на други места, като 
определението за човешки генетични данни, използвано в Международната 
декларация на Обединените нации за човешките генетични данни. Изменението е 
съответствие с предложените от председателството на Съвета промени от 22 юни 
2012 г.

Изменение 773
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „генетични данни“ означава всички 
данни, от всякакъв вид, свързани с 
белезите на дадено физическо лице, 
които са наследствени или са
придобити по време на ранното 
пренатално развитие;

(10) „генетични данни“ означава всички 
лични данни, свързани с генетичните 
белези на дадено физическо лице, които 
са наследени или придобити по време 
на ранното пренатално развитие, 
получени в резултат от анализ на 
биологична проба от въпросното 
физическо лице, по-специално чрез 
анализ на дезоксирибонуклеинова 
киселина (ДНК) или на рибонукленова 
киселина (РНК) или анализ на 
всякакъв друг елемент, позволяващ 
получаване на равностойна 
информация;

Or. en

Обосновка

Необходимо уточнение какво може да се разбира под това определение.

Изменение 774
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „генетични данни“ означава всички 
данни, от всякакъв вид, свързани с 
белезите на дадено физическо лице, 
които са наследствени или са 
придобити по време на ранното 
пренатално развитие;

(10) „генетични данни“ означава 
информация за наследствените 
белези или тяхното изменение при 
идентифицирано или подлежащо на 
идентифициране лице, получена чрез 
анализ на нуклеинова киселина;

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.



AM\928599BG.doc 111/173 PE506.145v01-00

BG

Изменение 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „генетични данни“ означава всички 
данни, от всякакъв вид, свързани с 
белезите на дадено физическо лице, 
които са наследствени или са 
придобити по време на ранното 
пренатално развитие;

(10) „генетични данни“ означава 
информация за наследствените 
белези или тяхното изменение при 
идентифицирано или подлежащо на 
идентифициране лице;

Or. en

Обосновка

Не всички генетични данни съдържат достатъчно информация за идентифицирането 
на дадено физическо лице. Поради това предложеното определение за генетични 
данни следва да се конкретизира с цел да се гарантира, че то се отнася само до лични 
данни. За да бъде в съответствие с други широко използвани определения, това 
определение следва да се измени, така че да се отнася конкретно до информация, 
получена чрез анализ на нуклеинови киселини. Това изменение е съответствие с 
предложените от председателството на Съвета промени от 22 юни 2012 г.

Изменение 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „генетични данни“ означава всички 
данни, от всякакъв вид, свързани с 
белезите на дадено физическо лице, 
които са наследствени или са 
придобити по време на ранното 
пренатално развитие;

(10) „генетични данни“ означава 
информация за наследствените 
белези или тяхното изменение при 
идентифицирано или подлежащо на 
идентифициране лице, получена чрез 
анализ на нуклеинова киселина;

Or. en
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Обосновка

Предложеното определение следва да е в съответствие с определенията, използвани 
на други места, като определението за човешки генетични данни, използвано в 
Международната декларация на Обединените нации за човешките генетични данни.

Изменение 777
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „генетични данни“ означава всички
данни, от всякакъв вид, свързани с
белезите на дадено физическо лице, 
които са наследствени или са 
придобити по време на ранното 
пренатално развитие;

(10) „генетични данни“ означава данни 
за генетични характеристики, 
получени чрез генетично изследване 
или чрез генетичен анализ в рамките 
на проведено генетично изследване; 
генетични характеристики означава 
произхождаща от човек наследствена 
или придобита по време на
оплождането или до раждането
родствена информация;

Or. de

Изменение 778
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „биометрични данни“ означава 
всички данни, свързани с физическите, 
физиологичните или поведенческите 
характеристики на дадено физическо 
лице, които позволяват неговата 
уникална идентификация, като лицеви 
изображения или дактилоскопични 
данни;

(11) „биометрични данни“ означава 
всички лични данни, свързани с 
физическите, физиологичните или 
поведенческите характеристики на 
дадено физическо лице, които 
позволяват неговата уникална 
идентификация, като лицеви 
изображения или дактилоскопични 
данни;
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Or. en

Обосновка

Езиково уточнение.

Изменение 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „биометрични данни“ означава 
всички данни, свързани с физическите, 
физиологичните или поведенческите 
характеристики на дадено физическо 
лице, които позволяват неговата 
уникална идентификация, като лицеви 
изображения или дактилоскопични 
данни;

(11) „биометрични данни“ означава 
всички лични данни, свързани с 
физическите, физиологичните или 
поведенческите характеристики на 
дадено физическо лице, които 
позволяват неговата уникална 
идентификация, като лицеви 
изображения или дактилоскопични 
данни;

Or. en

Изменение 780
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „биометрични данни“ означава 
всички данни, свързани с физическите, 
физиологичните или поведенческите 
характеристики на дадено физическо 
лице, които позволяват неговата 
уникална идентификация, като лицеви 
изображения или дактилоскопични 
данни;

(11) „биометрични данни“ означава 
всички данни, свързани с физическите, 
физиологичните или поведенческите 
характеристики на дадено физическо 
лице, които позволяват неговата 
уникална идентификация, като лицеви 
изображения или дактилоскопични 
данни, но не подписи;

Or. de
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Изменение 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „данни за здравословното 
състояние“ означава всяка информация, 
която се отнася до физическото или 
психическото здраве на дадено 
физическо лице, или до предоставянето 
на здравни услуги на физическото лице;

(12) „данни за здравословното 
състояние“ означава всяка лична
информация, която се отнася до 
физическото или психическото здраве 
на дадено физическо лице, или до 
предоставянето на здравни услуги на 
физическото лице;

Or. en

Изменение 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „данни за здравословното 
състояние“ означава всяка 
информация, която се отнася до 
физическото или психическото здраве 
на дадено физическо лице, или до 
предоставянето на здравни услуги на 
физическото лице;

(12) „данни за здравословното 
състояние“ означава лични данни, 
които се отнасят до физическото или 
психическото здраве на дадено 
физическо лице или до предоставянето 
на здравни услуги на физическото лице;

Or. en

Изменение 783
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „данни за здравословното 
състояние“ означава всяка информация, 
която се отнася до физическото или 
психическото здраве на дадено 
физическо лице, или до 
предоставянето на здравни услуги на 
физическото лице;

(12) „данни за здравословното 
състояние“ означава всяка информация, 
която се отнася пряко до физическото 
или психическото здраве на дадено 
физическо лице;

Or. en

Изменение 784
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Подобно на разпоредбите за задължителните фирмени правила.

Изменение 785
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) „основно място на установяване“ 
означава по отношение на 
администратора мястото на неговото 
установяване в Съюза, където се вземат 
основните решения по отношение на 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни; ако 
решенията относно целите, условията и 
средствата за обработването на лични 
данни не се вземат в Съюза, основното 
място на установяване е мястото, където 
се извършват основните дейности по 
обработване на данни в контекста на 
дейностите на място на установяване на 
даден администратор в Съюза. По 
отношение на обработващия лични 
данни „основно място на установяване“ 
означава мястото, където се намира 
централната му администрация в Съюза, 
и ако той няма централна 
администрация в Съюза, основното 
място на установяване е мястото, 
където се извършват основните 
дейности по обработване; що се 
отнася до всяко физическо или 
юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друг орган, който действа 
като администратор и като 
обработващ данни, „основно място на 
установяване“ означава мястото, 
определено като основното място на 
установяване в качеството му на 
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администратор;

Or. en

Обосновка

С това изменение е в отговор на необходимостта да се уточни допълнително 
начинът за определяне на основното място на установяване.

Изменение 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) „основно място на установяване“ 
означава мястото, определено от 
администратора или обработващия 
лични данни въз основа на следните 
прозрачни и обективни критерии: 
местоположението на европейската 
централа на групата или 
местоположението на дружеството 
в рамките на групата с делегирани 
отговорности за защита на данните, 
или местоположението на 
дружеството, което е в най-добра 
позиция (по отношение на 
управлението, административния 
капацитет и т.н.), за да въведе и 
приложи правилата, определени в 
настоящия регламент, или мястото,
където се вземат основните решения 
за регионалната група във връзка с 
обработването на данни;

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE. Критериите са използвани при задължителните 
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фирмени правила за определяне на подходящите органи за защита на данните и 
следователно са доказали своята приложимост.

Изменение 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) „основно място на установяване“ 
означава по отношение на 
администратора мястото на неговото 
установяване в Съюза, където се вземат 
основните решения по отношение на 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни; ако 
решенията относно целите, условията и 
средствата за обработването на лични 
данни не се вземат в Съюза, основното 
място на установяване е мястото, където 
се извършват основните дейности по 
обработване на данни в контекста на 
дейностите на място на установяване на 
даден администратор в Съюза. За да се 
определят основните дейности по 
обработване, следва да се вземат 
предвид фактически елементи като 
физическото местонахождение на 
сървърите на данни, 
централизирането на основните 
дейности по обработване или 
доминиращото влияние на едно 
конкретно място на установяване. По 
отношение на обработващия лични 
данни „основно място на установяване“ 
означава мястото, където се намира 
централната му администрация в Съюза;

Or. en

Изменение 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) „основно място на установяване“ 
означава по отношение на 
администратора мястото на неговото 
установяване в Съюза, където се вземат 
основните решения по отношение на 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни. В 
случай на група от предприятия това 
е мястото на установяване на 
дружеството с доминираща позиция 
над останалата част от групата по 
отношение на политиката за защита 
на данните. Ако решенията относно 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни не се 
вземат в Съюза, основното място на 
установяване е мястото, където се 
извършват основните дейности по 
обработване на данни в контекста на 
дейностите на място на установяване на 
даден администратор в Съюза. По 
отношение на обработващия лични 
данни се прилагат същите правила.
Компетентният орган се уведомява 
от администратора и обработващия 
данни за определеното „основно 
място на установяване“;

Or. en

Изменение 789
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „основно място на установяване“ 
означава по отношение на 

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

администратора, както и на 
обработващия лични данни, мястото, 
което представлява официалното му 
седалище в Съюза, при условие че 
съвпада с мястото, където се вземат
основните решения на институцията, 
предприятието или групата, или в 
противен случай – последното;

Or. es

Обосновка

Предложението свързва понятието с идеята за вземането на „основните решения 
относно целите, условията и средствата за обработване на лични данни“. Това от 
една страна е един доста несигурен критерий, а от друга страна т.нар. „основни 
решения“ относно обработването на лични данни по някакъв начин винаги ще бъдат 
свързани в по-голяма или в по-малка степен с центровете за вземане на решения на 
предприятието, поради което е по-сигурно да се използва критерият за корпоративен 
център за вземане на решения.

Изменение 790
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) „компетентен надзорен орган“ 
означава надзорният орган, който е 
единствено компетентен да 
осъществява надзор над 
администратор в съответствие с 
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член 51, параграфи 2—4;

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) „компетентен надзорен орган“ 
означава надзорният орган, който е 
единствено компетентен да 
осъществява надзор над 
администратор в съответствие с 
член 51, параграфи 2—4.

Or. en

Изменение 792
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „представител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
установено в Съюза, което е изрично 
назначено от администратора, действа 
вместо администратора и към него
могат да се обръщат надзорните
органи и други органи в Съюза във 
връзка със задълженията на 
администратора съгласно настоящия 
регламент;

(14) „представител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
установено в Съюза, което е изрично 
назначено от администратора, действа 
вместо администратора във връзка със 
задълженията на администратора 
съгласно настоящия регламент;
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Or. en

Обосновка

Представителят действа от името на администратора. Поради това 
администраторът остава отговорния субект по отношение на надзорния орган.

Изменение 793
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „представител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
установено в Съюза, което е изрично 
назначено от администратора, действа 
вместо администратора и към него 
могат да се обръщат надзорните
органи и други органи в Съюза във 
връзка със задълженията на 
администратора съгласно настоящия 
регламент;

(14) „представител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице,
установено в Съюза, което е изрично 
назначено от администратора, действа 
вместо администратора и към него се 
обръщат компетентните надзорни
органи и други органи в Съюза във 
връзка със задълженията на 
администратора съгласно настоящия 
регламент;

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „представител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
установено в Съюза, което е изрично 
назначено от администратора, действа 
вместо администратора и към него 

(14) „представител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
установено в Съюза, което е изрично
назначено от администратора, действа 
вместо администратора и към него се 
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могат да се обръщат надзорните
органи и други органи в Съюза във 
връзка със задълженията на 
администратора съгласно настоящия 
регламент;

обръща единствено компетентният 
надзорен орган във връзка със 
задълженията на администратора 
съгласно настоящия регламент;

Or. en

Изменение 795
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „задължителни фирмени правила“ 
означава политики за защита на личните 
данни, които се спазват от 
администратор или обработващ лични 
данни, установен на територията на 
държава-членка на Съюза, при 
предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни до 
администратор или обработващ лични 
данни в една или повече трети държави 
в рамките на група предприятия;

(17) „задължителни фирмени правила“ 
означава политики за защита на личните 
данни, които се спазват от 
администратор или обработващ лични 
данни, установен на територията на 
държава-членка на Съюза, при 
предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни до 
администратор или обработващ лични 
данни в една или повече трети държави 
в рамките на група предприятия във или 
извън Съюза;

Or. en

Изменение 796
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „дете“ означава всяко лице на 
възраст под 18 години;

(18) „дете“ означава всяко лице на 
възраст под 14 години;

Or. en
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Обосновка

Възрастовото ограничение от 18 години не отразява европейската действителност 
по отношение на законодателството на държавите членки.

Изменение 797
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „дете“ означава всяко лице на 
възраст под 18 години;

(18) „дете“ означава всяко лице на 
възраст под 13 години;

Or. en

Изменение 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „дете“ означава всяко лице на 
възраст под 18 години;

(18) „дете“ означава всяко лице на 
възраст под 13 години;

Or. en

Обосновка

Определението създава две различни определения за възраст в един и същ регулаторен 
акт без ясно обяснение относно изискванията и обстоятелствата, приложими към 
всяка възрастова група. Следва да има едно единствено и ясно ограничение, което не 
позволява обработването на лични данни на всяко лице под 13 години без съгласие на 
родителите, независимо от сектора, в който се извършва обработването.

Изменение 799
Josef Weidenholzer



AM\928599BG.doc 125/173 PE506.145v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „дете“ означава всяко лице на 
възраст под 18 години;

(18) „непълнолетен“ означава всяко 
лице на възраст под 18 години;

Or. en

Изменение 800
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 18а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) „служби за архиви“ означава 
публични органи, обществени служби 
или юридически лица, чиято основна 
задача или чието основно законово 
задължение, в съответствие с 
правото на Съюза или 
законодателството в засегнатата 
държава членка, е да събират, 
съхраняват, класифицират, 
разпространяват и развиват архиви в 
името на общия интерес, а именно за 
обосноваване на правата на 
физическите или публичноправните 
или частноправните юридически 
лица, или за исторически, 
статистически или научни цели;

Or. fr

Обосновка

Предложението добавя определение за службите за архиви, които се ползват от 
дерогационен режим заради ролята им за съхранението на индивидуалната и 
колективната памет.
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Изменение 801
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „надзорен орган“ означава 
публичен орган, създаден от държава 
членка в съответствие с член 46.

Не се отнася до българския текст.

Or. de

Изменение 802
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „надзорен орган“ означава 
публичен орган, създаден от държава 
членка в съответствие с член 46.

Не се отнася до българския текст.

Or. de

Обосновка

Отнася се само до немската езикова версия.

Изменение 803
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) „финансова престъпност“ 
означава престъпления, свързани с 
организирана престъпност, рекет, 
тероризъм, финансиране на 
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тероризъм, трафик на хора, 
контрабанда на мигранти, сексуална 
експлоатация, трафик на наркотици 
и психотропни вещества, незаконен 
трафик на оръжие, трафик на 
крадени стоки, корупция, подкупване, 
измама, фалшифициране на валута, 
фалшифициране и пиратство на 
продукти, екологични престъпления, 
отвличане, незаконно лишаване от 
свобода и вземане на заложници, 
обири, кражби, контрабанда, данъчни 
престъпления, изнудване, 
фалшифициране, пиратство, 
търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара.

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 804
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) „длъжностно лице по защита на 
данните“ означава физическо или 
юридическо лице или екип от 
професионалисти с необходимия 
професионален опит и ценз, 
необходими за изпълнението на 
задълженията, произтичащи от 
настоящия регламент и изложени в 
него, които са наети или определени 
от администратора или 
обработващия лични данни.

Or. en
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Изменение 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) „финансова престъпност“ 
означава престъпления, свързани с 
организирана престъпност, рекет, 
тероризъм, финансиране на 
тероризъм, трафик на хора, 
контрабанда на мигранти, сексуална 
експлоатация, трафик на наркотици 
и психотропни вещества, незаконен 
трафик на оръжие, трафик на 
крадени стоки, корупция, подкупване, 
измама, фалшифициране на валута, 
фалшифициране и пиратство на 
продукти, екологични престъпления, 
отвличане, незаконно лишаване от 
свобода и вземане на заложници, 
обири, кражби, контрабанда, данъчни 
престъпления, изнудване, 
фалшифициране, пиратство, 
търговия с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара.

Or. en

Изменение 806
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) „услуга чрез изчислителен 
облак“ означава предоставяне на 
обществото на услуги за обработване 
на данни или за съхранение 
посредством използването на 
споделени отдалечени ресурси чрез 
електронна съобщителна мрежа;
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Or. en

Изменение 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) „блокиране“ означава 
обозначаване на съхранени лични 
данни, за да се ограничи тяхното по-
нататъшно обработване;

Or. de

Обосновка

Необходимо е определение на понятието с оглед, наред с другото, на измененията в 
членове 17 и 19.

Изменение 808
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) „анонимизиране“ означава 
промяна на лични данни по такъв 
начин, че всяка информация, свързана 
с даден субект на данни, вече да не 
може или да може само с 
непропорционално голям разход на 
време, средства и труд да бъде 
отнесена към идентифицирано или 
подлежащо на идентификация 
физическо лице;

Or. de
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Изменение 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) „официални статистически 
данни“ означава групирана и 
представителна количествена и 
качествена информация, която 
характеризира колективно явление в 
дадена генерална съвкупност;

Or. es

Обосновка

Предвид изключението като цяло, което запазваме по отношение на официалните
статистически данни и избирателните списъци, с цел да се определи правилно 
тяхното съдържание и приложно поле, е необходимо да се разполага с отделни 
определения за официални статистически данни и избирателни списъци.

Изменение 810
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) „заличаване“ означава 
изтриване на съхранявани лични 
данни;

Or. de

Обосновка

Необходимо е определение с оглед на член 17.

Изменение 811
Ewald Stadler
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19б) „псевдонимизиране“ означава 
заместване на името и други 
идентификатори с обозначение, с цел 
да бъде изключено или значително 
затруднено установяването на 
самоличността на субекта на данни;

Or. de

Изменение 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Обосновка

Предвид изключението като цяло, което запазваме по отношение на официалните 
статистически данни и избирателните списъци, с цел да се определи правилно 
тяхното съдържание и приложно поле, е необходимо да се разполага с отделни 
определения за официални статистически данни и избирателни списъци.

Изменение 813
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19в) „трето лице“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
държавен орган, агенция или друг 
орган, различни от субекта на данни, 
администратора, обработващия 
данните и лицата, които имат право 
да обработват данните под пряката 
отговорност на администратора или 
обработващия данните;

Or. de

Изменение 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 19в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Обосновка

Нужно е определение за „услуги на информационното общество“ с цел да се позволи 
правилно прилагане и спазване на разпоредбите на член 8, параграф 1.
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Изменение 815
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Личните данни трябва да бъдат: Личните данни са:

Or. en

Изменение 816
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработвани законно, добросъвестно
и по прозрачен начин по отношение на 
субекта на данните;

а) обработвани законно, 
пропорционално и по прозрачен начин 
по отношение на субекта на данните;

Or. en

Изменение 817
Ewald Stadler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработвани законно, добросъвестно 
и по прозрачен начин по отношение на 
субекта на данните;

а) обработвани законно, добросъвестно 
и по прозрачен начин;

Or. de
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Изменение 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 5 – 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 
обработват допълнително по начин, 
който противоречи на тези цели;

Or. en

Изменение 819
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 5 – 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 
обработват допълнително по начин, 
който е несъвместим с тези цели, а 
когато целта на допълнителното 
обработване е несъвместима с тази, 
за която данните са били събрани, за 
обработването трябва да има правно 
основание най-малко по едно от 
условията, посочени в член 6, 
параграф 1, букви а)—е), като се 
спазват и всички останали 
разпоредби на настоящия регламент;

Or. en

Изменение 820
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR
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Предложение за регламент
Член 5 – 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, ясни и 
законни цели и да не се обработват 
допълнително по начин, който е 
несъвместим с тези цели;

Or. en

Изменение 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 5 – 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 
обработват допълнително по начин, 
който е несъвместим с тези цели; 
допълнителното обработване на 
данните за здравни, исторически, 
статистически или научни цели не се 
разглежда като несъвместимо с 
условията на член 81 или член 83 по 
целесъобразност;

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)
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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, да не се 
обработват допълнително по начин, 
който е несъвместим с тези цели и да се 
обработват по начин, 
пропорционален на тези цели
(ограничаване на целите);

Or. en

Изменение 823
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 5 – 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 
обработват допълнително по начин, 
който е несъвместим с тези цели; 
допълнителното обработване, 
осъществявано от агенциите за 
архиви в съответствие със 
законодателството в държавите 
членки, се счита за съвместимо и се 
подчинява на разпоредбите на 
член 83а;

Or. fr

Обосновка

Предложението уточнява обхвата на мерките, приложими по-специално по 
отношение на архивите с оглед на тяхната специфика, като посочва изрично 
обработването, осъществявано от агенциите за архиви в съответствие с 
националното законодателство в държавите членки.

Изменение 824
Louis Michel
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим за целите, за 
които данните се обработват; те се 
обработват само ако и дотолкова 
доколкото целите не могат да бъдат 
постигнати без обработването на 
информация, която не включва лични 
данни;

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

Or. en

Изменение 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим за целите, за 
които данните се обработват; те се 
обработват само ако и дотолкова 
доколкото целите не могат да бъдат 
постигнати без обработването на 
информация, която не включва лични 
данни;

в) подходящи, релевантни и не 
надхвърлят необходимото във връзка 
с целите, за които данните се 
обработват; те се обработват само ако и 
дотолкова доколкото целите не могат да 
бъдат постигнати без обработването на 
информация, която не включва лични 
данни;

Or. es

Изменение 826
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим за целите, за 
които данните се обработват; те се 
обработват само ако и дотолкова 
доколкото целите не могат да бъдат 
постигнати без обработването на 
информация, която не включва лични 
данни;

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим за целите, за 
които данните се обработват;

Or. de

Изменение 827
Salvatore Iacolino

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим за целите, за 
които данните се обработват; те се 
обработват само ако и дотолкова 
доколкото целите не могат да бъдат 
постигнати без обработването на 
информация, която не включва лични 
данни;

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

Or. it

Обосновка

Обработването на данни трябва да се извършва пропорционално и следва да дава 
възможност на администратора да изпълнява задълженията си в пълна степен.

Изменение 828
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) точни и, когато е необходимо,
актуализирани; трябва да се 
предприемат всички разумни мерки, за 
да се гарантира без излишно забавяне
заличаването или коригирането на 
неточни лични данни, като се имат 
предвид целите, за които те се 
обработват;

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) точни и при необходимост
актуализирани; трябва да се 
предприемат всички разумни мерки, за 
да се гарантира без излишно забавяне
заличаването или коригирането на 
неточни лични данни, като се имат 
предвид целите, за които те се 
обработват;

Or. en

Изменение 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 831
Ewald Stadler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 832
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 5 – 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 

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
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необходимия за целите, за които се 
обработват данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

необходимия за целите, за които се 
обработват данните; лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова, доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или научни цели в 
съответствие с правилата и условията на 
членове 81 и 83 и ако се провежда 
периодичен преглед, за да се оцени 
необходимостта съхраняването да 
продължава;

Or. en

Изменение 833
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 5 – 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 данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните; лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова, доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава, както и 
с цел разрешаване на спорове;

Or. en

Изменение 834
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Предложение за регламент
Член 5 – 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 данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от
необходимия за целите, за които се 
обработват данните; лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова, доколкото данните ще се 
обработват единствено за здравни цели 
съгласно член 81, или за исторически, 
статистически или научни цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

Or. en

Обосновка

Съхраняването на лични данни за по-дълги периоди следва да бъде възможно и за 
здравни цели съгласно условията, посочени в член 81, за да се гарантира наличието на 
всички подходящи данни, така че на субекта на данните да бъде предоставено 
съответното обслужване.

Изменение 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 5 – 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 данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или 

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните; лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова, доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или научни цели в 
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научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

Or. en

Изменение 836
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 5 – 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 данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането или избирането на 
субектите на данните за период не по-
дълъг от необходимия за целите, за 
които се обработват данните; лични
данни могат да се съхраняват за по-
дълги периоди дотолкова, доколкото 
данните ще се обработват единствено за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

Or. en

Изменение 837
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 5 – 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 

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
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необходимия за целите, за които се 
обработват данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

необходимия за целите, за които се 
обработват данните; лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова, доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава, като се 
въвеждат технически и 
организационни мерки за ограничаване 
достъпа до данните единствено за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели;

Or. en

Изменение 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 5 – 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 данните; Лични данни 
могат да се съхраняват за по-дълги 
периоди дотолкова доколкото 
данните ще се обработват 
единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и 
условията на член 83 и ако се 
провежда периодичен преглед, за да се 
оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните, без да се засягат 
разпоредбите на член 83;

Or. es
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Изменение 839
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 5 – 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; Лични данни 
могат да се съхраняват за по-дълги 
периоди дотолкова доколкото данните 
ще се обработват единствено за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени 
необходимостта съхраняването да 
продължава;

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват личните данни; лични данни 
могат да се съхраняват за по-дълги 
периоди дотолкова, доколкото данните 
ще се обработват единствено за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и докато стане ясно, че няма 
необходимост от продължаване на 
съхраняването; личните данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди, 
когато се обработват от агенциите 
за архиви в съответствие със 
законодателството на държавите 
членки, при условията, изброени в 
член 83а;

Or. fr

Обосновка

Предложението уточнява обхвата на мерките, приложими по-специално по 
отношение на архивите с оглед на тяхната специфика, и в частност по отношение на 
периодите за съхранение, като посочва изрично обработването, осъществявано от 
агенциите за архиви в съответствие с националното законодателство в държавите 
членки.

Изменение 840
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 5 – 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 данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните; лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова, доколкото законови 
задължения налагат това или когато
данните ще се обработват единствено за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

Or. de

Изменение 841
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) защитени от неоторозирано или 
незаконно обработване и от случайна 
загуба, унищожаване или повреждане, 
посредством подходящи технически 
или организационни мерки;

Or. en

Обосновка

Това е полезен допълнителен принцип.

Изменение 842
Sarah Ludford
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) осигуряване на подходящи 
гаранции, когато се обработват извън 
ЕИП; това обработване остава 
отговорност на администратора;

Or. en

Обосновка

Това е полезен допълнителен принцип.

Изменение 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en si mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 
segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.
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Изменение 844
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
може да осигури и докаже спазването 
на разпоредбите на настоящия 
регламент за своите операции по 
обработване на данни.

Or. en

Обосновка

Администраторът или обработващият данни следва да имат задължението да 
докажат спазването на разпоредбите при необходимост.

Изменение 845
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява и, ако това се изисква,
доказва спазването на разпоредбите на 
настоящия регламент при 
извършваното от него обработване на 
данни пред надзорния орган, който е 
компетентен по силата на член 51, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 846
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява и може да докаже
спазването на разпоредбите на 
настоящия регламент за всяка операция 
по обработване на данни;

Or. en

Изменение 847
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 848
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработвани само ако и 
дотолкова, доколкото целите не 
могат да бъдат постигнати чрез 
обработването на информация, 
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която не включва лични данни, 
например данни под псевдоним или 
анонимизирани данни.

Or. de

Изменение 849
Dimitrios Droutsas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Обработването на лични данни се 
организира и извършва по начин, 
който гарантира съответствие с 
принципите, посочени в параграф 1.

Or. en

Изменение 850
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Отчитане на контекста

Администраторите, в 
сътрудничество с обработващите 
данни, прилагат подходящи 
технически и организационни мерки и 
процедури по отношение на 
контекста на обработването на 
данни, по-специално когато:
а) обработването на лични данни се 
извършва в контекста на реализация 
н продукти и услуги;
б) обработването на лични данни се 
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извършва единствено в контекста на 
предотвратяване на измами или е
строго необходимо за гарантиране на 
сигурността на мрежата и 
информацията и сигурността на 
свързаните услуги;
в) обработването на лични данни се 
извършва в контекста на правни, 
регулаторни или задължения по 
правоприлагането, на които 
администраторът подлежи в Съюза;
г) обработването на лични данни се 
извършва в контекста на вътрешни 
операции по обработване, например 
счетоводство и контрол или пренос 
на данни в бизнеса;
д) обработването на лични данни се 
извършва в контекста на 
журналистическа, художествена или 
литературна изява;
е) обработването на лични данни се 
извършва в контекста на 
историческо, статистическо или 
научно изследване;
ж) обработването на лични данни се 
извършва в контекста на 
трудовоправните отношения;
з) обработването на лични данни се 
извършва в контекста на 
здравеопазването.

Or. en

Обосновка

Едни и същи лични данни могат да носят различно значение в зависимост от 
контекста на обработването им и рисковете, свързани с него. Загубата на адрес на 
субект на данни може да има различни последици, когато e загубен от търговец, 
който е запазил адреса с цел изпращане на стоки, или когато е загубен от специалист 
по ракови заболявания, който е запазил адреса с цел фактуриране.

Изменение 851
Alexander Alvaro
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Предложение за регламент
Член 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Отчитане на риска

Администраторите прилагат 
подходящи технически и 
организационни мерки и процедури по 
отношение на рисковете, които носи 
обработването на данни, по-
специално когато:
а) се обработват лични данни на 
повече от 5 000 субекти на данни в 
продължение на период от 12 
последователни месеца;
б) се обработват специални 
категории данни, посочени в член 9, 
параграф1;
в) се обработват лични данни на деца;
г) не се обработват само данни под 
псевдоним;
д) в случай на нарушение, операциите 
по обработването могат да се 
отразят неблагоприятно на личните 
данни или правото на личен живот 
на субекта на данните, като доведат 
до кражба на самоличност, 
финансови или физически щети или 
уронване на репутацията;
е) се извършва систематична и 
подробна оценка, както е посочено в 
член 4, параграф 1, точка 2г (нова);
ж) се обработва информация относно 
сексуалния живот, здравословното 
състояние, расата или етническия 
произход или информация за 
предоставянето на здравно 
обслужване, епидемиологични 
изследвания или изследвания за 
психически или инфекциозни 
заболявания, когато данните се 
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обработват в големи мащаби за 
вземане на мерки или решения 
относно конкретни физически лица;
з) се наблюдават публично достъпни 
райони, особено когато се използват 
широкомащабно оптично-електронни
устройства (видео наблюдение);
и) се обработват лични данни в 
широкомащабни регистри на 
генетични данни или биометрични 
данни;
й) за операциите по обработване се 
изисква консултация с надзорния 
орган съгласно член 34, параграф 2, 
буква б).

Or. en

Обосновка

Едни и същи лични данни могат да носят различно значение в зависимост от 
контекста на обработването им и рисковете, свързани с него. Загубата на адрес на 
субект на данни може да има различни последици, когато e загубен от търговец, 
който е запазил адреса с цел изпращане на стоки, или когато е загубен от специалист 
по ракови заболявания, който е запазил адреса с цел фактуриране.

Изменение 852
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5в
Обработване, непозволяващо пряко 

идентифициране
1. Ако обработваните от 
администратора данни не му 
позволяват да идентифицира пряко 
дадено физическо лице, 
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна 
информация, за да идентифицира 
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субекта на данните единствено с цел 
спазване на някоя от разпоредбите на 
настоящия регламент.
2. Когато администраторът на данни 
не може да спази някоя от 
разпоредбите на настоящия 
регламент, защото обработваните 
от него данни не му позволяват да 
идентифицира пряко дадено 
физическо лице, администраторът не 
е задължен да спази въпросната 
разпоредба.

Or. en

Обосновка

Член 10 се премества тук с допълнително уточнение, за да се подобри например 
обработването на данни под псевдоним.

Изменение 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) субектът на данните е дал съгласието 
си за обработването на неговите лични 
данни за една конкретна цел;

Or. en

Обосновка

Субектът на данните трябва да знае и разбира за какво дава съгласието си. Съгласие 
трябва да се дава само за една конкретна цел.

Изменение 854
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) субектът на данните е дал съгласието 
си за обработването на неговите лични 
данни за една или повече конкретни 
цели във вида, описан в член 7;

Or. en

Изменение 856
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването е необходимо за 
изпълнението на договор, по който
субектът на данните е страна, или за 
предприемане на мерки по искане на 
субекта на данните преди сключването 
на договор;

б) обработването е необходимо за 
изпълнението или осъществяването 
на договор или на колективни договори 
и споразумения в рамките на 
отделните предприятия, по които
субектът на данните е страна, или за 
предприемане на мерки по искане на 
субекта на данните преди сключването 
на договор;
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Or. en

Обосновка

В Германия колективните договори са равнозначни на националното право и 
следователно могат също да бъдат основание за законосъобразно обработване на 
данни.

Изменение 857
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово или договорно
задължение, въз основа на 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство на 
държава членка, регулаторно правило, 
насоки, индустриални кодекси, 
независимо дали вътрешни или 
международни, или за допускане на 
надзорно изискване или различна 
правна норма, която се прилага спрямо 
администратора, включително 
изискванията на надзорните органи;

Or. en

Обосновка

Частично възприето от становище на ITRE. Разпоредбата следва да гарантира, че са 
включени националните финансови регламенти или кодекси на поведение.

Изменение 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването се извършва 
единствено в контекста, посочен в 
член 5, буква а), точки 2, 3 или 6, в 
съответствие с член 83;

Or. en

Обосновка

Членът се изменя в съответствие със спазването на контекста и принципите за риск 
съгласно членове 5а (нов) и 5б (нов).

Изменение 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
регулаторно правило, насоки, 
индустриални кодекси, независимо 
дали вътрешни или международни,
които се прилагат спрямо 
администратора, включително 
изискванията на надзорните органи;

Or. en

Обосновка

Разпоредбата следва да гарантира, че са включени националните финансови 
регламенти или кодекси на поведение.

Изменение 860
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора или групата 
предприятия, в които членува 
администраторът или всеки друг 
неин член;

Or. en

Изменение 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването е необходимо за 
упражняването на право или
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

Or. en

Изменение 862
Sarah Ludford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение или
регулаторно правило или 
индустриални кодекси, независимо 
дали вътрешни или международни,
които се прилагат спрямо 
администратора;
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Or. en

Обосновка

Спазването на финансови и други регулаторни изисквания трябва да бъде законно 
основание за обработването на данни.

Изменение 863
Monika Hohlmeier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването е необходимо за 
спазването на правно задължение в 
правото на Съюза или в правото на 
държава членка, което се прилага 
спрямо администратора;

Or. de

Обосновка

Това отговаря на настоящата редакция на член 7, буква в) от Директива 95/46/ЕО, 
както и на английската езикова редакция („legal obligation“). Свеждането на 
задълженията относно обработването на лични данни до „закони“ е твърде 
ограничително. Изменението е наложително, за да се поясни, че подобно задължение 
може да произтича от двете правни уредби.

Изменение 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, групата дружества, в 
която администраторът членува или 
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всеки друг член на тази група;

Or. fr

Изменение 865
Ewald Stadler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването е установено или 
позволено в закон или друга правна 
разпоредба, които се прилагат спрямо 
администратора;

Or. de

Изменение 866
Salvatore Iacolino

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора;

в) обработването е необходимо за 
спазването на законово задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, включително 
дейностите, извършвани от 
съображения за сигурност или за 
откриване и предотвратяване на 
престъпления;

Or. it

Обосновка

Това изменение има за цел да разясни необходимостта от включването на мерки в 
областта на законното обработване на данни, свързани със сигурността и 
предотвратяването на престъпления.
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Изменение 867
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) обработването на данните е 
необходимо за гарантирането на 
мрежовата и информационната 
сигурност;

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) обработването на данните е 
необходимо за гарантирането на 
мрежовата и информационната 
сигурност;

Or. en

Обосновка

Настоящето изменение включва в текста гаранциите, установени в съображение 39, 
като пояснява в правно обвързващ член, че обработването на данни за целите на 
мрежовата и информационната сигурност се счита за законосъобразно обработване.

Изменение 869
Axel Voss
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняването на
официални правомощия, които са 
предоставени на администратора;

д) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняване на
официалните правомощия, които са 
предоставени на администратора или 
трето лице, на което се предават 
данните;

Or. en

Изменение 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняването на
официални правомощия, които са 
предоставени на администратора;

д) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняване на
официалните правомощия, които са 
предоставени на администратора или 
трето лице, на което се предават 
данните;

Or. en

Изменение 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняването на

д) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняване на
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официални правомощия, които са 
предоставени на администратора;

официалните правомощия, които са 
предоставени на администратора или 
трето лице, на което се предават 
данните;

Or. en

Изменение 872
Dimitrios Droutsas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Буква е) на параграф 1 се заменя с много по-подробни насоки за „законния интерес“ в 
параграфи 1а, 1б и 1в. Вж. свързаните изменения на член 6, параграфи 1а, 1б и 1в. 
Измененията дават ясни насоки и създават правна сигурност за обработването на 
данни въз основа на законен интерес на администратора на данни. Съответният 
делегиран акт по член 6, параграф 5 се заличава, тъй като той би засегнал 
същността на закона.

Изменение 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора или на третата 
страна или третите страни, на 
които се разкриват данните, и на 
законните очаквания на субекта на 
данните, въз основа на неговите 
отношения с администратора, като се 
вземат предвид интересите или 
правата и свободите на 
администратора да извършва 
стопанска дейност, както и 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни, по-
специално когато субектът на данните е 
дете. Това не се прилага за 
обработването на данни, което се 
извършва от публични органи при 
изпълнението на техните задачи.

Or. en

Обосновка

За да предостави законният интерес правно основание за обработването, 
администраторите трябва да вземат под внимание оправданите правни очаквания на 
субекта на данните, а субектите на данни трябва да признаят правата и свободите 
на администратора на стопанска инициатива.

Изменение 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат
интересите или основните права и 

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора или на третата 
страна или третите страни, на 
които се разкриват данните, и на 
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свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни, по-
специално когато субектът на данните е 
дете. Това не се прилага за 
обработването на данни, което се 
извършва от публични органи при 
изпълнението на техните задачи.

законните очаквания на субекта на 
данните, въз основа на неговите 
отношения с администратора, като се 
вземат предвид интересите или 
правата и свободите на 
администратора да извършва 
стопанска дейност, както и
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни, по-
специално когато субектът на данните е 
дете. Това не се прилага за 
обработването на данни, което се 
извършва от публични органи при 
изпълнението на техните задачи.

Or. en

Обосновка

Обработването на данни заради законните интереси на трети лица следва да остане 
възможно съгласно Директива 95/46/ЕО. Например използването на адреси на трети 
лица е особено важно за достигането до нови клиенти.

Изменение 875
Josef Weidenholzer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) букви а)—е) не се прилагат, освен 
когато обработването е необходимо за 
целите на доминиращите законни
интереси на администратора и тези
интереси имат преимущество над
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните. Това не 
се прилага за обработването на данни, 
което се извършва от публични органи 
при изпълнението на техните задачи.

Or. en
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Обосновка

Предложеното определение за „законни интереси“ е неясно по своята същност. 
Преимуществените интереси следва да бъдат второстепенно основание за 
обработване, ако никое от другите основания не е приложимо.

Изменение 876
Sarah Ludford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора, като например 
откриване или предотвратяване на 
престъпление, измама, загуба или 
вреда, или за да се отговори на 
законните очаквания на субекта на 
данните относно ефективното 
предоставяне на услугата, освен 
когато пред такива интереси 
преимущество имат интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните, които изискват защита на 
личните данни, по-специално когато 
субектът на данните е дете. Това не се 
прилага за обработването на данни, 
което се извършва от публични органи 
при изпълнението на техните задачи.

Or. en

Обосновка

С това се акцентира върху особено силна поредица от законни интереси и се въвежда 
понятието „законни очаквания“.

Изменение 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) без да се засягат интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните, които изискват защита 
на личните данни, по-специално 
когато субектът на данните е дете,
обработването е необходимо за целите 
на законните интереси на 
администратора, по-специално:

— директен маркетинг на 
собствените му или сходни продукти 
и услуги, 
— осъществяване на съдебни искове 
на администратора на данни или на 
трети лица, от името на които 
администраторът на данни действа 
във връзка със субекта на данни или за 
предотвратяване или ограничаване на 
вредите за администратора от 
страна на субекта на данни.
Това не се прилага за обработването на 
данни, което се извършва от публични 
органи при изпълнението на техните 
задачи.

Or. en

Изменение 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора, освен когато пред 

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

обработващия данни, или на трето 
лице или лица, в чийто интерес се 
обработват данните, включително 
заради сигурността на 
обработването, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни,
какъвто е случаят с обработването
на данни, принадлежащи на дете; 
интересът или основните права и 
свободи на субекта на данните нямат 
преимущество пред обработването на 
данни, което се извършва от публични 
органи при изпълнението на техните 
задачи.

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 879
Sophia in 't Veld

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни, по-
специално когато субектът на данните е 
дете; законният интерес като правно 
основание за обработването на данни
може да се прилага само 
рестриктивно, в случай че е строго 
необходимо за целите на законния 
интерес и когато не съществува друго 
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правно основание за конкретната цел; 
в този случай администраторът на 
данни информира изрично и отделно 
субекта на данните; 
администраторът публикува и 
причините, поради които се счита, че 
неговите законни интереси имат 
преимущество пред интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данни.

Or. en

Изменение 880
Louis Michel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора или 
администраторите или на третата 
страна или третите страни, на 
които се разкриват данните, освен 
когато пред такива интереси 
преимущество имат интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните, които изискват защита на 
личните данни, по-специално когато 
субектът на данните е дете.

Or. en

Изменение 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) В случай че не се прилага нито едно 
от правните основания за 
обработване на лични данни, посочени 
в параграф 1, обработването на лични 
данни е законосъобразно, при условие 
и доколкото това е необходимо и 
пропорционално на целите на ясно 
определените законни интереси на 
администратора, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защитата на личните данни; 
в този случай администраторът на 
данни информира изрично и отделно 
субекта на данните за обработването 
на данните, както и за 
възможността да поиска 
обезщетение чрез надзорния орган; 
администраторът публикува и 
причините, поради които се счита, че 
неговите законни интереси имат 
преимущество пред интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данни; този параграф не се прилага 
за обработването на данни, което се 
извършва от публични органи при 
изпълнението на техните задачи.

Or. en

Изменение 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат 

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

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

Or. es

Обосновка

Така ще се спомогне за по-голяма яснота на правилото, за избягване на обърквания или 
възникване на съмнения.

Изменение 883
Salvatore Iacolino

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Законосъобразността на обработването на данни следва да се разшири до 
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обработващи данни или трети лица, които са получатели на данни, които не са 
предназначени за разпространение, като по този начин се балансират правата на 
съответните лица с изискванията за сигурност на някои доставчици на услуги.

Изменение 884
Ewald Stadler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора или на трето лице, 
което има право на това, освен когато 
пред такива интереси преимущество 
имат интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни; 
това не се прилага за обработването на 
данни, което се извършва от публични 
органи при изпълнението на техните 
задачи.

Or. de

Изменение 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора, освен когато личните 
данни изискват специална защита по 
силата на императивните интереси за 
защита на субектите на данни във 
връзка с техните основни права и 
свободи; това се прилага по-специално 
когато субектът на данните е дете; това 



AM\928599BG.doc 173/173 PE506.145v01-00

BG

обработването на данни, което се 
извършва от публични органи при 
изпълнението на техните задачи.

не се прилага за обработването на 
данни, което се извършва от публични 
органи при изпълнението на техните 
задачи; освобождаването от обхвата 
на настоящата разпоредба може да 
се базира също така на едно или 
повече основания, посочени в 
настоящия параграф.

Or. pl


