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Изменение 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработването е необходимо за 
целите на гарантирането на 
способността на дадена мрежа или 
информационна система да издържа 
на случайни събития или на 
неправомерни или злонамерени 
действия, които застрашават 
наличността, автентичността, 
целостта и поверителността на 
съхраняваните или предаваните 
данни, както и сигурността на 
свързаните услуги, предлагани от 
тези мрежи и системи или достъпни 
чрез тях;

Or. en

Обосновка

Сигурността на данните трябва да се разглежда като съществен елемент от 
защитата на данните. Затова обработването на данни се счита за правомерно, ако е 
необходимо с цел сигурност на данните.

Изменение 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработването е ограничено до 
данните под псевдоним и на 
получателя на услугата се дава 
правото на възражение съгласно 
член 19, параграф 3;
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Or. en

Изменение 888
Louis Michel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработването е необходимо за 
гарантиране на наличността, 
надеждността, поверителността и 
сигурността на информационните и 
комуникационните системи, по-
специално когато това е необходимо 
за изпълнение на задълженията на 
администратора съгласно закон, 
договор или съгласно вътрешни 
политики, имащи за цел спазването 
на тези задължения;

Or. en

Изменение 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработването е необходимо 
поради национални практики за 
националните партньори във връзка с 
колективни споразумения;

Or. en

Изменение 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) данните са събрани от публични 
регистри, списъци или документи, 
които са достъпни за всички;

Or. en

Обосновка

Заимствано от становище на IMCO.

Изменение 891
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработването е необходимо в 
интерес на обществената 
безопасност или на благополучието, 
безопасността и здравето на отделно 
лице в съответствие с основните 
права и свободи; 

Or. en

Изменение 892
Monika Hohlmeier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработването на данни в степен, 
която е строго необходима за целите 
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на гарантирането на мрежовата и 
информационната сигурност, т.е. 
способността на дадена мрежа или 
информационна система да издържа, 
на дадено равнище на доверие, на 
случайни събития или неправомерни 
или злонамерени действия, които 
застрашават наличността, 
автентичността, целостта и 
поверителността на съхраняваните 
или предаваните данни, както и 
сигурността на свързаните услуги, 
предлагани или достъпни 
посредством тези мрежи и системи;

Or. de

Обосновка

Информационната сигурност налага обработването на някаква информация, за да се 
защитят личните данни. Според определението всички данни следва да се считат за 
лични. Необходимо е информационната сигурност да се определи като законен 
интерес, който е основание за обработването на някои данни и се прилага 
хоризонтално в целия регламент. Информационната сигурност е едно от основните 
задължения на администратора на данни (членове 30 и 31) и се признава за законен 
интерес също така в съображение 39.

Изменение 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) обработването е необходимо в 
контекста на заетостта, по-
специално за целите на 
назначаването, изпълнението на 
трудовия договор, включително 
спазване на задължения, определени 
от закон или от колективни 
споразумения, за управлението, 
планирането и организирането на 
работата, здравето и безопасността 
на работното място, както и за 
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целите на упражняването и 
ползването, индивидуално или 
колективно, на правата и ползите, 
свързани със заетостта, и за целите 
на прекратяването на трудовите 
отношения, а също и за целите на 
въвеждането, актуализирането, 
подобряването и промените в 
системите за обработване на 
данните на служителите, 
включително технически системи за 
сигурност, предназначени да 
защитават данните на служителите 
срещу неразрешен достъп от трети 
лица, включително преобразуване, 
вируси и зловреден софтуер;

Or. en

Изменение 894
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) обработването е необходимо за
целите на предотвратяването и 
разкриването на измами съгласно 
приложимия финансов регламент или 
практическите кодекси на утвърдена 
секторна или професионална 
организация;

Or. en

Обосновка

Заимствано от становище на IMCO.

Изменение 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква eб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) данните са събрани от публични 
регистри, списъци или документи, 
които са достъпни за всички;

Or. en

Изменение 896
Louis Michel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) обработването е необходимо за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни искове;

Or. en

Изменение 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) обработването е необходимо за 
поставяне на личните данни под 
псевдоним или за анонимизирането 
им;

Or. en

Изменение 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
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Sommer, Monika Hohlmeier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) обработването е ограничено до 
данните под псевдоним, при което 
субектът на данните е подходящо 
защитен, а на получателя на услугата 
се дава правото на възражение 
съгласно член 19, параграф 3;

Or. en

Изменение 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) обработването е необходимо за 
целите на гарантирането на 
способността на дадена мрежа или 
информационна система да издържа 
на случайни събития или на 
неправомерни или злонамерени 
действия, които застрашават 
наличността, автентичността, 
целостта и поверителността на 
съхраняваните или предаваните 
данни, както и сигурността на 
свързаните услуги, предлагани от 
тези мрежи и системи или достъпни 
чрез тях;

Or. en

Изменение 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква eг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) обработването е необходимо за 
анонимизиране или поставяне на 
личните данни под псевдоним;

Or. en

Изменение 901
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ед) обработването е необходимо за 
законни вътрешни цели на групи от 
предприятия и когато интересите на 
засегнатите субекти на данните са 
взети под внимание в достатъчна 
степен от вътрешни разпоредби за 
защита на данните или от 
равностоен кодекс за поведение, 
както е посочено в член 38в;

Or. en

Изменение 902
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. На Европейския комитет по 
защита на данните се възлага 
задачата да определи по-конкретно 
кога обработването е обосновано за 
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целите на законните интереси, 
следвани от даден администратор, 
както е посочено в параграф 1, и кога 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните имат 
преимущество пред законния интерес 
на администратора.

Or. en

Изменение 903
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. 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 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. 
В този случай администраторът на 
данни информира изрично и отделно 
субекта на данните за обработването 
на данните, в съответствие с член 14, 
параграф 1. Администраторът 
публикува и причините, поради които 
се счита, че неговите законни 
интереси имат преимущество пред 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните. Този 
параграф 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

Замества изменение 100 на докладчика, като изяснява, че информацията за 
обработването на данните въз основа на законен интерес се дава на субекта на 
данните заедно с общата информация, за да се избегне натоварването с няколко 
отделни съобщения както за администратора, така и за субекта на данните.

Изменение 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Обработването на данни под 
псевдоним е законосъобразно.

Or. en

Обосновка

Изискванията за законосъобразност се конкретизират, за да се насърчи 
обработването на данни под псевдоним.

Изменение 905
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Само ако не се прилага никое от 
законните основания за обработване 
на лични данни, посочени в 
параграф 1, обработването на лични 
данни за конкретни цели може да се 
основава на законните интереси на 
администратора. В този случай 
администраторът на данни 
информира изрично и отделно 
субекта на данните за обработването 
на данните. Администраторът 
публикува причините, поради които 
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се счита, че неговите законни 
интереси имат преимущество пред 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните. Този 
параграф не се прилага за 
обработването на данни, което се 
извършва от публични органи при 
изпълнението на техните задачи.

Or. en

Изменение 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Преимуществени законни 
интереси, които имат предимство 
пред интересите на субекта на 
данните, както са посочени в 
параграф 1, буква е), по принцип са:
а) защитата на основните права на 
администратора;
б) защитата на основните права на 
трети лица, ако администраторът 
има законно задължение да защитава 
техните права;
в) установяване, упражняване или 
защита на законни права;
г) упражняване на свободата на 
изразяване в границите на член 80;
д) исторически, статистически или 
научни изследвания в границите на 
член 83.

Or. en

Обосновка

Списък с операциите по обработване, които имат преимущество пред интересите на 
субекта на данните, според настоящото законодателство в държавите членки.
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Изменение 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Законните интереси на 
администратора, посочени в 
параграф 1, буква е), могат да имат 
преимущество пред интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данни единствено ако:
а) обработването на лични данни е 
част от упражняване на правото на 
свобода на изразяване чрез медиите и 
изкуството в рамките на правото на 
Съюза или националното 
законодателство;
б) обработването на лични данни е 
необходимо за и пропорционално на 
изпълнението на правни искове на 
администратора на данни или на 
трети лица, от името на които 
администраторът на данни действа 
във връзка с конкретен 
идентифициран субект на данни, или 
за предотвратяване или ограничаване 
на вредите за администратора от 
страна на субекта на данни, при 
условие, че тези правни искове не са 
явно неоснователни;
в) обработването на лични данни се 
извършва в контекста на 
професионални отношения между 
стопански субекти и данните са били 
събрани от субекта на данни именно с 
тази цел и обработването се 
ограничава до отношението между 
стопански субекти, за което данните 
са били събрани първоначално;
г) обработването на лични данни е 
необходимо за регистрирани 
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сдружения с нестопанска цел, 
фондации и благотворителни 
организации, признати като 
действащи в обществен интерес 
съгласно законодателството на 
Съюза или националното 
законодателство, единствено с цел 
събиране на дарения.

Or. en

Изменение 908
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Законните интереси на 
администратора, посочени в 
параграф 1а, имат преимущество 
пред интересите или основните права 
и свободи на субекта на данни, като 
правило и например, ако:
а) обработването на лични данни е 
част от упражняване на правото на 
свобода на изразяване чрез медиите и 
изкуството в рамките на правото на 
Съюза или националното 
законодателство;
б) обработването на лични данни е 
необходимо за изпълнението на 
правни искове на администратора на 
данни или на трети страни, от 
името на които администраторът 
на данни действа във връзка с 
конкретен идентифициран субект на 
данни или за предотвратяване или 
ограничаване на вредите за 
администратора от страна на 
субекта на данни;
в) субектът на данни е предоставил 
лични данни на администратора на 
данни във основа на правните 
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основания, посочени в параграф 1, 
буква б), и личните данни се 
използват за пряк маркетинг за 
негови собствени или други подобни 
продукти и услуги и не се предават и 
администраторът на данни е ясно 
идентифициран пред субекта на 
данните;
г) обработването на лични данни се 
извършва в контекста на 
професионалните отношения между 
стопански субекти и данните са били 
събрани от субекта на данни с тази 
цел;
д) обработването на лични данни е 
необходимо за регистрирани 
сдружения с нестопанска цел, 
фондации и благотворителни 
организации, признати като 
действащи в обществен интерес 
съгласно законодателството на 
Съюза или националното 
законодателство, единствено с цел 
събиране на дарения.

Or. en

Обосновка

Заменя встъпителната част на изменение 101 от докладчика като изяснява, че 
списъкът не е изчерпателен, добавяйки „например“.

Изменение 909
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Следните интереси на 
администратора се приемат за 
законни:
а) обработването на лични данни е 
необходимо за предотвратяването 
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или ограничаването на щети, 
претърпени от администратора или, 
в изключителни случаи, от трето 
лице;
б) субектът на данните е 
предоставил личните данни на 
администратора на данни във основа 
на правните основания, посочени в 
параграф 1, буква б), личните данни се 
използват за пряк маркетинг за 
негови собствени подобни продукти и 
услуги и не се предават и 
администраторът на данни е ясно 
идентифициран пред субекта на 
данните.

Or. en

Изменение 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Преимуществени законни 
интереси, които имат предимство 
пред интересите на субекта на 
данните, както са посочени в 
параграф 1, буква е), по принцип не са:
а) оценката на 
кредитоспособността;
б) директен маркетинг;
в) обработване с единствената цел за 
допълнителна финансова печалба в 
рамките на договорно отношение;
г) обработване, което субектът на 
данните с основание не може да 
очаква или което е значително 
неблагоприятно.

Or. en
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Обосновка

Примерен списък на операциите по обработване, които не представляват 
„преимуществен законен интерес“, но биха могли да се допускат на други основания 
(напр. съгласие или договори).

Изменение 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Интересите или основните права 
и свободи на субекта на данните, 
както е посочено в параграф 1, 
буква е), имат преимущество пред 
законните интереси на 
администратора, като правило, ако:
а) обработването на данните може 
да причини сериозен риск от вреда за 
субекта на данните;
б) се обработват специални 
категории данни съгласно посоченото 
в член 9, параграф 1, данни за 
местоположението или биометрични 
данни;
в) личните данни се обработват в 
контекста на създаването на профил;
г) личните данни са достъпни за 
голям брой лица или голямо 
количество лични данни за субекта на 
данните са обработени, съгласувани 
или комбинирани с други данни;
д) обработването на лични данни 
може да навреди на субекта на 
данните, по-конкретно защото може 
да доведе до оклеветяване или 
дискриминация; или
е) субектът на данните е дете.

Or. en
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Изменение 912
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Когато администраторът или 
негов представител възнамерява да 
обработва лични данни на основание 
член 6, параграф 1, буква е), той 
уведомява надзорния орган, посочен в 
глава VI, преди осъществяването на 
всяка такава операция по 
обработване.

Or. en

Изменение 913
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Интересите или основните права 
и свободи на субекта на данните, 
както е посочено в параграф 1а, имат 
преимущество пред законните 
интереси на администратора, като 
правило и например, ако:
а) обработването на данните води до 
сериозен риск от вреда за субекта на 
данните;
б) се обработват специални 
категории данни съгласно посоченото 
в член 9, параграф 1, данни за 
местоположението или биометрични 
данни;
в) субектът на данните може с 
основание да очаква, предвид 
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контекста на обработването на 
данни, че неговите или нейните лични 
данни ще се обработват единствено с 
конкретна цел или ще бъдат 
третирани като поверителни, освен 
ако съответният субект на данните 
не е специално и отделно информиран 
за използването на неговите или 
нейните лични данни за цели, 
различни от изпълнението на 
услугата;
г) личните данни се обработват в 
контекста на създаването на профил;
д) личните данни са достъпни за 
голям брой лица или голямо 
количество лични данни за субекта на 
данните са обработени или 
комбинирани с други данни;
е) обработването на лични данни 
може да навреди на субекта на 
данните, по-конкретно защото може 
да доведе до оклеветяване или 
дискриминация; или
ж) субектът на данните е дете.

Or. en

Обосновка

Заменя встъпителната част на изменение 102 от докладчика като изяснява, че 
списъкът не е изчерпателен, добавяйки „например“.

Изменение 914
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Всички законни интереси, 
следвани от администратора, трябва 
да бъдат претеглени спрямо 
интересите или основните права и 
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свободи на субекта на данните. 
Приема се, че тези основни права и 
свободи имат преимущество пред 
законните интереси на 
администратора, ако:
а) обработването на данните води до 
сериозен риск от вреда за субекта на 
данните;
б) обработването води до сериозен 
риск от нарушаване на някое от 
основните права на засегнатите 
субекти на данни, които са посочени в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз;
в) обработването включва данни за 
местоположението или биометрични 
данни;
г) обработването води до обработване 
на лични данни, които са резултат 
от създаването на профил на субекта 
на данните;
д) съществува значителен риск от 
обработване на лични данни без 
правно основание, по-специално ако 
личните данни стават достъпни за 
голям брой лица или ако голямо 
количество лични данни за субекта на 
данните са обработени или 
комбинирани с други данни; или
е) субектът на данните е дете.

Or. en

Изменение 915
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Обработването е необходимо 
поради национални практики за 
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социалните партньори във връзка с 
колективни споразумения.

Or. en

Изменение 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обработването на лични данни, 
което е необходимо за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели, е 
законно, при условие че са спазени 
условията и гаранциите, посочени в 
член 83.

заличава се

Or. en

Обосновка

Преместено в член 6, параграф 1, буква в). Членът се изменя в съответствие с 
принципите на контекста и риска съгласно членове 5а (нов) и 5б (нов).

Изменение 917
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обработването на лични данни, 
което е необходимо за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели, е 
законно, при условие че са спазени 
условията и гаранциите, посочени в 
член 83.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Преместено в член 6р, параграф 1а, буква д) (нова)

Изменение 918
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обработването на лични данни, 
което е необходимо за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели, е 
законно, при условие че са спазени 
условията и гаранциите, посочени в 
член 83.

заличава се

Or. en

Изменение 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обработването на лични данни, 
което е необходимо за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели, е законно, 
при условие че са спазени условията и 
гаранциите, посочени в член 83.

2. Последващото обработване на 
лични данни, което е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели, е законно, 
при условие че са спазени условията и 
гаранциите, посочени в член 83.

Or. en

Изменение 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обработването на лични данни, което 
е необходимо за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели, е 
законно, при условие че са спазени 
условията и гаранциите, посочени в 
член 83.

2. Обработването на лични данни, което 
е необходимо за исторически, 
статистически или научни цели, е 
законно, при условие че са спазени 
условията и гаранциите, посочени в 
член 83.

Or. en

Изменение 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Обработването на данни под 
псевдоним за опазване на законните 
интереси на администратора е 
законосъобразно, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защитата 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

Възприето от становище на ITRE.
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Изменение 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Обработването на данни под 
псевдоним за опазване на законните 
интереси на администратора е 
законосъобразно, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защитата 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

Изменение 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Основанието за обработването, 
посочено в параграф 1, букви в) и д), 
трябва да бъде предвидено в:

3. Законното основание за 
обработването, посочено в параграф 1, 
буква д), трябва да бъде предвидено в:

Or. en

Обосновка

Техническа корекция заради хоризонталното изменение на буква в) в съответствие 
със спазването на принципа на контекста, посочен в член 5а (нов).
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Изменение 924
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Основанието за обработването, 
посочено в параграф 1, букви в) и д), 
трябва да бъде предвидено в:

3. Основанието за обработването, 
посочено в параграф 1, букви в) и д) и в 
член 9, параграф 2, буква ж), трябва да 
бъде предвидено в:

Or. en

Изменение 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правото на държавата членка, което
се прилага спрямо администратора.

б) правото на държавата членка, 
включително колективните 
споразумения в контекста на 
трудовите правоотношения, които се 
прилагат спрямо администратора.

Or. de

Изменение 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в случаите, предмет на параграф 
1, буква е), администраторът на 
данни следва ясно и отделно да 
информира субекта на данните за 
такова обработване; при изрично 
искане от страна на субекта на 
данните администраторът на данни 
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следва също така да обоснове 
причините за своето решение да 
отдаде по-голямо значение на 
преследвания легитимен интерес, 
отколкото на приоритетния интерес 
за защита на основните права и 
свободи на субекта на данните.

Or. pl

Изменение 927
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) международните конвенции, по 
които Съюзът или държава членка е 
страна.

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE. Общественият интерес може също така да бъде 
изразен в международни конвенции, дори в отсъствието на специфични национални 
или европейски закони. Тези конвенции следва все пак да зачитат същината на 
правото на защита на личните данни и да бъдат пропорционални на преследваната 
законна цел. Освен това всяко обработване на лични данни на тази основа очевидно ще 
трябва да бъде съобразено и с всички останали аспекти на регламента.

Изменение 928
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) международните конвенции, по 
които ЕС или държава членка е 
страна.
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Or. en

Обосновка

Общественият интерес може също така да бъде изразен в международни конвенции, 
дори в отсъствието на специфични национални или европейски закони. Тези конвенции 
следва все пак да зачитат същината на правото на защита на личните данни и да 
бъдат пропорционални на преследваната законна цел. Освен това всяко обработване 
на лични данни на тази основа очевидно ще трябва да бъде съобразено и с всички 
останали аспекти на регламента.

Изменение 929
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) колективните споразумения в 
контекста на трудовите 
правоотношения.

Or. en

Изменение 930
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) международно признатите 
разпоредби, правила, насоки, 
стандарти и/или секторни кодекси за 
добри практики, имащи отношение 
към дейността на администратора.

Or. en

Обосновка

Необходимо е регулираните сектори да обработват личните данни, за да спазят 
различни закони, разпоредби и насоки, които се отнасят специално за съответния 
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сектор.

Изменение 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тези разпоредби могат да се 
уреждат подробности относно 
законосъобразността на 
обработването, по-специално по 
отношение на администратора, 
целта на обработването и 
предназначението, естеството на 
данните и субектите на данни, 
операциите по обработване и 
процедурите, получателите, както и 
сроковете за съхранение.

Or. de

Обосновка

Така в обхвата биха попаднали правилата относно обработването на лични данни, в 
които конкретно се установява кой администратор за какви цели какви данни на кои 
субекти на данни под каква форма може да обработва и на кого евентуално може да 
ги предава и за какъв срок може да ги съхранява.

Изменение 932
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Правото на държавата членка трябва да 
отговаря на цел от обществен интерес 
или трябва да е необходимо за защитата 
на правата и свободите на други лица, 
да зачита същността на правото на 
защита на личните данни и да е 

Международните конвенции, правото 
на Съюза или правото на държавата 
членка трябва да отговаря на цел от 
обществен интерес или трябва да е 
необходимо за защитата на правата и 
свободите на други лица, да зачита 
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пропорционално на преследваната 
законосъобразна цел.

същността на правото на защита на 
личните данни и да е пропорционално 
на преследваната законосъобразна цел.

Or. en

Обосновка

Общественият интерес може също така да бъде изразен в международни конвенции, 
дори в отсъствието на специфични национални или европейски закони. Тези конвенции 
следва все пак да зачитат същината на правото на защита на личните данни и да 
бъдат пропорционални на преследваната законна цел. Освен това всяко обработване 
на лични данни на тази основа очевидно ще трябва да бъде съобразено и с всички 
останали аспекти на регламента.

Изменение 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Правото на държавата членка трябва да 
отговаря на цел от обществен интерес 
или трябва да е необходимо за защитата 
на правата и свободите на други лица,
да зачита същността на правото на 
защита на личните данни и да е 
пропорционално на преследваната 
законосъобразна цел.

Правото на държавата членка трябва да 
отговаря на цел от обществен интерес 
или трябва да е необходимо за защитата 
на правата и свободите на други лица. 
Правото на държавата членка 
трябва също така да зачита същността 
на правото на защита на личните данни, 
настоящия регламент и 
международните договори, които 
държавата членка е решила да спазва. 
Накрая държавата членка е длъжна 
да оцени и да реши дали 
националното законодателство е 
пропорционално на преследваната 
законосъобразна цел или дали 
законосъобразната цел би могла да 
бъде постигната, като се използват 
решения, които в по-малка степен 
засягат неприкосновеността на 
личния живот.

Or. en
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Изменение 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Правото на държавата членка трябва да
отговаря на цел от обществен интерес 
или трябва да е необходимо за защитата 
на правата и свободите на други лица, 
да зачита същността на правото на 
защита на личните данни и да е 
пропорционално на преследваната 
законосъобразна цел.

Правото на Съюза и правото на
държавата членка трябва да отговарят
на цел от обществен интерес или трябва 
да са необходими за защитата на 
правата и свободите на други лица, да 
зачита същността на правото на защита 
на личните данни и да е 
пропорционално на преследваната 
законосъобразна цел.

Or. es

Обосновка

Последната алинея от параграф 3 съдържа редица изисквания, които държавите 
членки трябва по закон да изпълнят, като установят правните основания за 
обработването на личните данни съгласно параграф 1, точки в) и д). Считаме, че 
тези изисквания, които са сравнително недвусмислени, следва да бъдат изпълнени не 
само от държавите членки, но и от Съюза.

Изменение 935
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото на държавата членка трябва да 
отговаря на цел от обществен интерес 
или трябва да е необходимо за защитата 
на правата и свободите на други лица, 
да зачита същността на правото на 
защита на личните данни и да е 
пропорционално на преследваната 
законосъобразна цел.

Правото на Съюза и правото на
държавата членка трябва да отговарят
на цел от обществен интерес или трябва 
да са необходими за защитата на 
правата и свободите на други лица, да 
зачитат същността на основните 
права и свободи, по-специално на
правото на защита на личните данни, и 
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да са пропорционални на преследваната 
законосъобразна цел.

Or. de

Обосновка

Изискванията трябва да бъдат изпълнени и от правните норми на Съюза. В 
съответствие с член 1, параграф 2 правните норми следва да зачитат същността на 
основните права и свободи, по-специално правото на защита на личните данни.

Изменение 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото на държавата членка трябва 
да отговаря на цел от обществен 
интерес или трябва да е необходимо за 
защитата на правата и свободите на 
други лица, да зачита същността на 
правото на защита на личните данни и 
да е пропорционално на преследваната 
законосъобразна цел.

В тези разпоредби може 
допълнително да се уточни 
законосъобразността на
обработването, особено по 
отношение на администратора, 
целта на обработване и 
ограниченията на тази цел, 
характера на данните и на субектите
на данни, операциите и процедурите 
по обработване, получателите на 
лични данни, както и 
продължителността на съхранение. 
Разпоредбите на правото на Съюза и 
правото на държавата членка трябва 
да са необходими за защитата на 
правата и свободите на други лица, 
трябва да зачитат същността на 
основните права и свободи, по-
специално правото на защита на 
личните данни и да са подходящи за
преследваната от обработването 
законосъобразна цел.

Or. en
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Изменение 937
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото на държавата членка трябва 
да отговаря на цел от обществен 
интерес или трябва да е необходимо за 
защитата на правата и свободите на 
други лица, да зачита същността на 
правото на защита на личните данни 
и да е пропорционално на 
преследваната законосъобразна цел.

Тези закони предвиждат подходящи 
мерки за гарантиране на законните 
интереси на субектите на данни,
трябва да отговарят на цел от 
обществен интерес или трябва да са 
необходими за защитата на правата и 
свободите на други лица, да са 
пропорционални на преследваната 
законосъобразна цел и да са 
необходими в едно демократично 
общество.

Or. en

Обосновка

Законите на Европейския съюз също следва да отговарят на такива минимални 
стандарти. Допълнителното споменаване за необходимост в демократичното 
общество е въвеждане на установен минимален стандарт. Следва да се прилагат 
подходящи мерки по отношение на нечувствителните данни, както и на 
чувствителните, ето защо това допълнение в взето от член 9, параграф 2, буква ж).

Изменение 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на обработване на данни 
въз основа на параграф 1, буква е), 
администраторът изрично 
информира субекта на данните за 
това, както и за правото на субекта 
на данните на възражение в 
съответствие с член 19, параграф 2.
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Or. en

Обосновка

Изискванията за прозрачност и предоставяне на информация следва да бъдат 
засилени.

Изменение 939
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, 
за която са били събрани личните 
данни, за обработването трябва да 
има поне едно от правните основания, 
посочени в параграф 1, букви а)―д). 
Това се отнася по-специално за всяка 
промяна на клаузите и общите 
условия на договор.

заличава се

Or. en

Изменение 940
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, 
за която са били събрани личните 
данни, за обработването трябва да 
има поне едно от правните основания, 
посочени в параграф 1, букви а)―д). 
Това се отнася по-специално за всяка 
промяна на клаузите и общите 
условия на договор.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Параграф 4 следва да бъде заличен, тъй като за промяна на целта така или иначе 
трябва да се приложи едно от правните основания по параграф 1. Директива 
95/46/ЕО не позволява промяна на целта, така че в този случай следва да се запази 
степента на защита.

Изменение 941
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, 
за която са били събрани личните 
данни, за обработването трябва да 
има поне едно от правните основания, 
посочени в параграф 1, букви а)―д). 
Това се отнася по-специално за всяка 
промяна на клаузите и общите 
условия на договор.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложеният параграф основателно може да се тълкува като подкопаващ принципа 
на обработване, основано на конкретна цел. Директива 95/46/EО не позволява такава 
промяна на целта.

Изменение 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, 

заличава се
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за която са били събрани личните 
данни, за обработването трябва да 
има поне едно от правните основания, 
посочени в параграф 1, букви а)―д). 
Това се отнася по-специално за всяка 
промяна на клаузите и общите 
условия на договор.

Or. en

Изменение 943
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, 
за която са били събрани личните данни, 
за обработването трябва да има поне 
едно от правните основания, 
посочени в параграф 1, букви а)―д). 
Това се отнася по-специално за всяка 
промяна на клаузите и общите 
условия на договор.

4. Личните данни не могат да бъдат 
обработвани допълнително, ако 
предвижданата цел, поради която те 
ще бъдат обработвани, е
несъвместима с тази, за която са били 
събрани личните данни.

Администраторът на лични данни 
трябва да оцени съвместимостта на 
целите, вземайки предвид:
а) връзката между предвижданите и 
първоначалните цели на обработване;
б) характера на съответните данни;
в) последиците от предвижданото 
обработване за субектите на данни 
или за трети лица;
г) използваните начини и средства 
при първоначалното събиране на 
данните;
д) наличието на подходящи предпазни 
мерки, осигурени от администратора 
на лични данни.
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Or. en

Обосновка

Концепцията за съвместимостта на допълнителното обработване трябва да се 
усъвършенства, за да може администраторите на лични данни да разполагат с едно 
минимално равнище на подкрепа и насоки при оценяване на съвместимостта на 
първоначалните и предвижданите цели на обработването на данни.

Изменение 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, за 
която са били събрани личните данни, за 
обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1, букви а)―д). Това се отнася 
по-специално за всяка промяна на 
клаузите и общите условия на договор.

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, за 
която са били събрани личните данни, за 
обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1, букви а)―еа). Това се 
отнася по-специално за всяка промяна 
на клаузите и общите условия на 
договор.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция поради добавянето на буква еа) (нова).

Изменение 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, за 
която са били събрани личните данни, за 

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, за 
която са били събрани личните данни, за 
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обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1, букви а)―д). Това се отнася 
по-специално за всяка промяна на 
клаузите и общите условия на договор.

обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1. Това се отнася по-
специално за всяка промяна на клаузите 
и общите условия на договор.

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 946
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, за 
която са били събрани личните данни, за 
обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1, букви а)―д). Това се отнася 
по-специално за всяка промяна на 
клаузите и общите условия на договор.

4. Когато целта на допълнителното 
обработване е различна от тази, за 
която са били събрани личните данни, за 
обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1, букви а)―д). Това се отнася 
по-специално за всяка промяна на 
клаузите и общите условия на договор.

Or. es

Изменение 947
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, за 
която са били събрани личните данни, за 

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, за 
която са били събрани личните данни, за 
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обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1, букви а)―д). Това се отнася 
по-специално за всяка промяна на 
клаузите и общите условия на договор.

обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1, букви а)―е). Това се отнася 
по-специално за всяка промяна на 
клаузите и общите условия на договор.

Or. de

Изменение 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, за 
която са били събрани личните данни, за 
обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1, букви а)―д). Това се отнася 
по-специално за всяка промяна на 
клаузите и общите условия на договор.

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, за 
която са били събрани личните данни, за 
обработването трябва да има поне едно 
от правните основания, посочени в 
параграф 1, букви а)―е). Това се отнася 
по-специално за всяка промяна на 
клаузите и общите условия на договор.

Or. en

Изменение 949
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, 
за която са били събрани личните данни, 
за обработването трябва да има поне 
едно от правните основания, 
посочени в параграф 1, букви а)―д). 
Това се отнася по-специално за всяка 
промяна на клаузите и общите 
условия на договор.

4. Личните данни не могат да бъдат 
обработвани допълнително, ако 
предвижданата цел, поради която те 
ще бъдат обработвани, е
несъвместима с тази, за която са били 
събрани личните данни.
Администраторът на лични данни 
трябва да оцени съвместимостта на 
целите, вземайки предвид:
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а) връзката между предвижданите и 
първоначалните цели на обработване;
б) характера на съответните данни;
в) последиците от предвижданото 
обработване за субектите на данни 
или за трети лица;
г) използваните начини и средства 
при първоначалното събиране на 
данните;
д) наличието на подходящи предпазни 
мерки, осигурени от администратора 
на лични данни.

Or. en

Изменение 950
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Допълнителното обработване на 
лични данни за исторически, 
статистически или научни цели не се 
счита за несъвместимо, когато 
администраторът на лични данни е 
осигурил всички необходими 
предпазни мерки за гарантиране, че 
личните данни могат да бъдат 
обработвани допълнително 
единствено за тези конкретни цели.

Or. en

Изменение 951
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Допълнителното обработване на 
лични данни за исторически, 
статистически или научни цели не се 
счита за несъвместимо, когато 
администраторът на лични данни е 
осигурил всички необходими 
предпазни мерки за гарантиране, че 
личните данни могат да бъдат 
обработвани допълнително 
единствено за тези конкретни цели.

Or. en

Изменение 952
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Допълнителното обработване на 
лични данни е забранено, ако не е 
съвместимо с което и да било правно, 
професионално или друго обвързващо 
задължение за пазене на тайна.

Or. en

Обосновка

Концепцията за съвместимостта на допълнителното обработване трябва да се 
усъвършенства, за да може администраторите на лични данни да разполагат с едно 
минимално равнище на подкрепа и насоки при оценяване на съвместимостта на 
първоначалните и предвижданите цели на обработването на данни.

Изменение 953
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Допълнителното обработване на 
лични данни е забранено, ако не е 
съвместимо с което и да било правно, 
професионално или друго обвързващо 
задължение за пазене на тайна.

Or. en

Изменение 954
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Концепцията за съвместимостта на допълнителното обработване трябва да се 
усъвършенства, за да може администраторите на лични данни да разполагат с едно 
минимално равнище на подкрепа и насоки при оценяване на съвместимостта на 
първоначалните и предвижданите цели на обработването на данни.

Изменение 955
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 956
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Разпоредбите за законосъобразност на обработването представляват същината на 
правилата за защита на данните. Тъй като разпоредбите относно делегираните
актове трябва да се ограничат само до несъществени елементи от регламента, 
параграф 5 следва да се заличи.
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Изменение 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Параграф 5 е излишен, тъй като засяга основни аспекти на регламента. Тези 
елементи следва да бъдат уредени от самия регламент.

Изменение 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

Член 6 е конкретен и не са необходими допълнителни уточнения чрез делегирани 
актове.

Изменение 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 960
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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дете.

Or. en

Изменение 961
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Измененията дават ясни насоки и създават правна сигурност за обработването на 
данни въз основа на законен интерес на администратора на данни. Параграф 4 следва 
да бъде заличен, тъй като за промяна на целта така или иначе трябва да се приложи 
едно от правните основания по параграф 1. Директива 95/46/ЕО не позволява промяна 
на целта, така че в този случай следва да се запази степента на защита.

Изменение 962
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 

заличава се
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допълнително уточняване на 
условията, посочени в параграф 1, 
буква е), за различните сектори и 
ситуации на обработване на данни,
включително по отношение на 
обработването на лични данни на 
дете.

Or. en

Обосновка

Губи актуалност поради член 6, параграф 1, буква е) и член 6, параграфи 1а и 1б.

Изменение 963
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 965
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5



AM\928600BG.doc 49/177 PE506.146v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът носи тежестта на 
доказване, че субектът на данните е дал
съгласието си за обработването на 
неговите лични данни за определени 
цели.

1. Администраторът носи тежестта на 
доказване, че субектът на данните 
предварително или навреме е 
надлежно информиран да даде
съгласието си за обработването на 
неговите лични данни за определени 
цели.

Or. es

Изменение 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът носи тежестта на 
доказване, че субектът на данните е дал 

1. Когато данните се обработват в 
съответствие с член 6, параграф 1, 
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съгласието си за обработването на 
неговите лични данни за определени 
цели.

буква а), администраторът носи 
тежестта на доказване, че субектът на 
данните е дал съгласието си за 
обработването на неговите лични данни.

Or. en

Обосновка

Допълнително уточнение за привеждане на настоящия член в съответствие с член 6.

Изменение 969
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако съгласието на субекта на 
данните бъде дадено в контекста на 
писмена декларация, която се отнася 
и до друг въпрос, изискването да се 
даде съгласие трябва ясно да се 
различава по вида си от този друг 
въпрос.

заличава се

Or. en

Изменение 970
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако съгласието на субекта на данните 
бъде дадено в контекста на писмена 
декларация, която се отнася и до друг 
въпрос, изискването да се даде съгласие 
трябва ясно да се различава по вида си 
от този друг въпрос.

2. Ако съгласието на субекта на данните 
бъде дадено в контекста на писмена или 
електронна декларация, която се 
отнася и до друг въпрос, изискването да 
се даде съгласие трябва ясно да се 
различава по вида си от този друг 
въпрос.
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Or. en

Изменение 971
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако съгласието на субекта на данните 
бъде дадено в контекста на писмена 
декларация, която се отнася и до друг
въпрос, изискването да се даде съгласие 
трябва ясно да се различава по вида си 
от този друг въпрос.

2. Ако съгласието на субекта на данните 
бъде дадено в контекста на писмена 
декларация, която се отнася до съвсем 
нов, отделен или различен въпрос, 
изискването да се даде съгласие трябва 
ясно да се различава по вида си от този 
друг въпрос.

Or. en

Изменение 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако съгласието на субекта на данните 
бъде дадено в контекста на писмена 
декларация, която се отнася и до друг 
въпрос, изискването да се даде 
съгласие трябва ясно да се различава 
по вида си от този друг въпрос.

2. Ако съгласието на субекта на данните 
се предоставя чрез съгласие с писмена 
декларация от администратора, тази 
декларация трябва:

а) да използва ясен, кратък и 
прозрачен език, доколкото е 
възможно, и да бъде добре 
структурирана;
б) да не съдържа клаузи, които не са 
основателни или са значително 
неблагоприятни; и
в) да се тълкува в полза на субекта на 
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данните при неясноти и 
противоречия.
Клаузи, които отчасти са в 
нарушение на настоящия регламент, 
са напълно нищожни.

Or. en

Обосновка

Понастоящем няма указания как следва да бъдат формулирани тези политики, за да 
бъдат подходяща основа за „информирано“ съгласие. Субектите на данни често са 
изправени пред изключително неясни, обемни, дълги или сложни политики, което 
възпрепятства субектите на данни да ги прочетат и разберат. С изменението се 
въвеждат изпитаните принципи относно несправедливите условия в 
потребителските договори с цел преодоляване на този проблем. Това позволява също и 
позоваване на дългогодишната съдебна практика при тълкуване на регламента.

Изменение 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако съгласието на субекта на данните 
бъде дадено в контекста на писмена 
декларация, която се отнася и до друг 
въпрос, изискването да се даде съгласие 
трябва ясно да се различава по вида си 
от този друг въпрос.

2. Ако съгласието на субекта на данните 
бъде дадено в контекста на писмена 
декларация, която се отнася и до друг 
въпрос, изискването да се даде съгласие 
трябва ясно да се различава по вида си 
от този друг въпрос. В частност, по 
отношение на услугите в 
информационното общество, 
съгласието на субекта на данните 
може да бъде поискано по електронен 
път.

Or. pl

Изменение 974
Jan Philipp Albrecht



AM\928600BG.doc 53/177 PE506.146v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако данните се събират за 
обработване, след като е дадено 
съгласие единствено чрез 
автоматизирани средства в 
съответствие с параграф 2а, а 
псевдонимите по-късно неправомерно 
се свързват с други лични 
идентификатори, които позволяват 
прякото идентифициране на субекта 
на данните съгласно член 4, 
параграф 1, това представлява 
нарушаване на сигурността на 
личните данни, което е вероятно да 
окаже неблагоприятно влияние върху 
защитата на личната 
неприкосновеност на субекта на 
данни. Уведомленията за нарушение 
трябва да бъдат съобщавани в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в членове 31 и 32.

Or. en

Обосновка

Възможно е повторно идентифициране на псевдоними, когато субектът на данни 
ползва услуга като въвежда други лични данни или например като отваря електронно 
писмо, което съдържа вградено изображение (уеб грешка), при което електронният 
адрес се свързва с вече събрани данни под псевдоним. Ако съгласието е придобито 
единствено чрез автоматизирани средства въз основа на облекчението за данни под 
псевдоним по член 7, параграф 2, буква а), то тази практика е незаконна и следва да се 
счита за нарушаване на сигурността на личните данни.

Изменение 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Съгласието се потвърждава след 
две години; в противен случай 
неговата валидност изтича.

Or. en

Изменение 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне.

3. Без да се засягат съществуващите 
договорни задължения на субекта на 
данни, последният има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне. Законосъобразно е 
оттеглянето на съгласието да доведе 
до прекратяване на 
взаимоотношението с 
администратора.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се поясни, че оттеглянето на съгласието не засяга другите 
договорни задължения на субекта на данните. Освен това то може да доведе до 
прекратяване на договора, когато в противен случай потвърждението се счита за 
невъзможно.

Изменение 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне.

3. Без да се засягат съществуващите 
договорни задължения на субекта на 
данни, последният има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне. Законосъобразно е 
оттеглянето на съгласието да доведе 
до прекратяване на 
взаимоотношението с 
администратора.

Or. en

Изменение 978
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне.

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне, нито засяга 
законосъобразността на 
обработването на данни на други 
основания, посочени в член 6, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 979
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне.

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне. Възможността за 
оттегляне на съгласието е 
леснодостъпна и включва същото 
равнище на практическа сложност, 
каквото има даването на съгласие.

Or. es

Обосновка

Целта е да стане ясно, че физическите лица следва да могат да оттеглят съгласието 
си при същите условия, които са им били предоставени, когато са го давали, без да са 
необходими допълнителни усилия или време.

Изменение 980
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне.

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне. В съответствие с 
принципите за добросъвестност не 
може да се оттегли съгласие, когато 
то е необходимо за изпълнението на 
договор.

Or. de
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Изменение 981
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне.

3. Субектът на данни има правото да 
оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга 
законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди 
неговото оттегляне, или законното 
последващо обработване като 
задържане на данните за здравни, 
исторически, статистически или 
научни изследвания.

Or. en

Обосновка

Целта е да се обхванат ситуациите, при които има законна причина за задържането.

Изменение 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на оттегляне на 
съгласието от страна на субекта на 
данните администраторът може да 
откаже по-нататъшното оказване 
на услуги, ако обработката на данни е 
нужна за извършването на дадена 
услуга или за гарантирането на 
подходящото ниво на услугите.

Or. en
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Изменение 983
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно 
основание за обработването, когато е 
налице значителна 
неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

заличава се

Or. en

Изменение 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно 
основание за обработването, когато е 
налице значителна 
неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

заличава се

Or. es

Изменение 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно 
основание за обработването, когато е 

заличава се
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налице значителна 
неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

Or. en

Обосновка

Член 7, параграф 4 позволява много широко тълкуване и поставя под въпрос 
практическата възможност за получаване на валидно съгласие. Вече е посочено в 
член 4, параграф 8, че съгласието на субекта на данни трябва да бъде дадено 
свободно. Следователно изискването за равнопоставеност не е необходимо.

Изменение 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно 
основание за обработването, когато е 
налице значителна 
неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

заличава се

Or. en

Изменение 987
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно 
основание за обработването, когато е 
налице значителна 
неравнопоставеност между 

заличава се
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позицията на субекта на данните и 
администратора.

Or. en

Изменение 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно 
основание за обработването, когато е 
налице значителна 
неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

заличава се

Or. en

Изменение 989
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора. Това не се отнася за 
обществените органи или за 
възможностите на работодателя да 
обработва лични данни въз основа на 
съгласието на гражданина или 
служителя.

Or. en
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Обосновка

На отношенията между обществените органи и гражданите е присъща 
неравнопоставеността, дължаща се на мащаба, както и на естеството на задачите, 
които изпълняват обществените органи. В интерес на субекта на данни е 
обработването въз основа на съгласие да се прилага и за обществените органи, тъй 
като съгласието изисква активно участие от страна на гражданите и предоставя 
възможност на обработващия лични данни да даде информация по темата.

Изменение 990
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

4. Съгласието като правило не дава 
правно основание за обработването на 
лични данни, когато е налице 
значителна неравнопоставеност под 
формата на зависимост между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

Or. en

Обосновка

„Неравнопоставеност“ е доста неясно понятие, „зависимост“ отразява по-добре 
значението на настоящия параграф.

Изменение 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора. Не е налице 
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администратора. неравнопоставеност, когато данните 
се обработват в контекста на 
заетостта или договорите за защита 
от рискове.

Or. en

Изменение 992
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

4. Като правило съгласието не дава 
правно основание за обработването, 
когато е налице значителна 
неравнопоставеност между позицията 
на субекта на данните и 
администратора.

Or. en

Обосновка

Дори в ситуации, изброени в съответното съображение 34, например трудови 
правоотношения, може да има случаи, когато субектът на данни следва да може да 
упражни правото си за обработване на личните данни въз основа на свободно 
изразено изрично съгласие.

Изменение 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, ако поради
значителна неравнопоставеност между 
позицията на администратора и
субекта на данните то не е дадено 
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свободно в съответствие с член 4, 
параграф 8. 

Or. en

Изменение 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност или 
отношение на принуда между 
позицията на субекта на данните и 
администратора. Отношението между 
пациент и доставчик на здравни 
услуги не се счита за значително 
неравнопоставено или за отношение 
на принуда.

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора или когато 
обработването на данните с дадена 
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цел е непропорционално по
отношение на полученото съгласие.

Or. en

Изменение 996
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора.

4. Съгласието не дава правно основание 
за обработването, когато е налице 
значителна неравнопоставеност между 
позицията на субекта на данните и 
администратора. При това трябва да 
се отчитат интересите на субекта 
на данните.

Or. de

Изменение 997
Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Съгласието губи своето правно 
действие като основание за 
обработване веднага щом 
обработването на лични данни 
престане да бъде необходимо за 
целта, за която те са били 
първоначално събирани. Когато 
предназначението не може да бъде 
ясно определено, администраторът 
на данни поне веднъж годишно 
предоставя информация на субекта 
на данни по силата на член 14 и 
изисква потвърждение на 
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първоначалното съгласие от субекта 
на данните. Ако субектът на данни 
не отговори положително, 
първоначалното съгласие следва да се 
счита, че е загубило своето правно 
действие в края на втората 
календарна година след първото 
обработване.

Or. en

Изменение 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За целите на 
научноизследователската дейност 
(включително обществено 
здравеопазване, медицинска и 
социална наука) съгласието следва да 
отговаря на съответните разпоредби 
в Директива 2001/20/ЕО.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира правна яснота относно рамката, която се прилага с приоритет за 
съгласието при клинични изпитвания. След влизане в сила на регламента за клинични 
изпитвания съответните разпоредби (понастоящем в глава 5) следва да се спазват 
във връзка с получаването на информирано съгласие.

Изменение 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Изискваната форма на съгласие 
отразява принципите, установени в 
членове 5а—5в, както и резултата от 
анализа на риска за защитата на 
данните, посочен в член 33.

Or. en

Изменение 1000
Manfred Weber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Съгласието е целево и престава да 
е в сила с отпадането на целта; 
съгласието е недействително и 
когато субектът на данните дава 
съгласието си общо и неконкретно за 
неопределени и непредвидими форми 
на обработване на данните.

Or. de

Обосновка

Изменението има за цел да се гарантира, че субектите на данни не са принуждавани 
да дават еднократно бланкетно съгласие за неограничен срок и за неопределен брой 
форми на обработване на данните, което може би включва предаването на данните 
на трети лица, съответно обработването им от тях.

Изменение 1001
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. След като поиска становище от 
Европейския комитет по защита на 
данните, Комисията се 
упълномощава да приема делегирани 
актове съгласно член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
гарантиране прилагането на 
техническите стандарти, посочени в 
параграф 2а, и за да реши дали даден 
технически стандарт е в 
съответствие с настоящия 
регламент и е общовалиден в рамките 
на Съюза.

Or. en

Изменение 1002
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Не се засягат разпоредбите на 
държавите членки относно 
действителността на 
волеизявленията и договорите.

Or. de

Изменение 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 7а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Предложението на доставчиците на 
услуги не зависи от съгласието за 
обработване на данни, което не е 
необходимо за предоставяната услуга.

Or. en

Обосновка

Използването на дадена услуга не може да зависи от съгласието за неограничено 
обработване на данни.

Изменение 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Съгласието следва да може да бъде 
получавано единствено за 
обработване, което е законно и 
следователно не е непропорционално 
по отношение на целта си. 
Съгласието не представлява валидно 
правно основание, чиято цел е да 
позволи на администратора да 
преглежда списъка с контактите на 
съответното лице с цел събиране на 
лични данни на трети лица.

Or. fr

Обосновка

Множество онлайн услуги използват списъците с контакти на потребителите. 
Правилата предвиждат, че ако потребителят, чийто списък е бил прегледан, е дал 
своето съгласие, то това не представлява нарушение. Потребителят обаче разполага 
с данни за други потребители (имейл адреси, адреси, телефонни номера) и тези данни 
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впоследствие се оказват в бази данни без съгласието на последните.

Изменение 1005
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия 
регламент, що се отнася до прякото 
предлагане на дете на услуги на 
информационното общество, 
обработването на личните данни на 
дете на възраст под 13 години е 
законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или 
попечителя на детето. 
Администраторът полага разумни 
усилия, за да получи удостоверимо 
съгласие, като взема предвид 
наличната технология.

заличава се

Or. en

Изменение 1006
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на стоки и услуги на 
информационното общество, 
обработването на личните данни на дете 
на възраст под 14 години е законно само 
ако и дотолкова доколкото съгласието е 
дадено или разрешено от родителя или 
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на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

законния представител на детето. 
Администраторът полага разумни 
усилия, за да получи удостоверимо 
съгласие, като взема предвид наличната 
технология. Методите за получаване 
на удостоверимо съгласие не водят до 
допълнително обработване на лични 
данни, което иначе не би било 
необходимо.

Or. hu

Изменение 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на стоки или услуги, 
обработването на личните данни на дете 
е законно само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или законния 
представител на детето. 
Администраторът полага разумни 
усилия, за да получи удостоверимо 
съгласие, като взема предвид наличната 
технология.

Or. en

Изменение 1008
Manfred Weber

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 1. За целите на настоящия регламент, 
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що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 15 години 
е законно само ако и дотолкова,
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

Or. de

Изменение 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 16 години 
е законно само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или законния 
представител на детето. 
Администраторът полага разумни 
усилия, за да получи удостоверимо 
съгласие, като взема предвид наличната 
технология. Методите за получаване 
на удостоверимо съгласие не водят до 
допълнително обработване на лични 
данни, което иначе не би било 
необходимо.

Or. en

Изменение 1010
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на стоки или услуги, 
обработването на личните данни на дете 
на възраст под 13 години е законно само 
ако и дотолкова доколкото съгласието е 
дадено или разрешено от родителя или 
законния настойник на детето. 
Администраторът полага разумни 
усилия, за да получи удостоверимо 
съгласие, като взема предвид наличната 
технология. Методите за получаване 
на удостоверимо съгласие не водят до 
допълнително обработване на лични 
данни, което иначе не би било 
необходимо.

Or. en

Изменение 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги, обработването на 
личните данни на дете на възраст под 13 
години е законно само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.
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Or. en

Изменение 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 15 години 
е законно само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

Or. fr

Изменение 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законно само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя 
на детето, без да се засягат 
разпоредбите на член 6, параграф 1. 
Администраторът полага разумни 
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предвид наличната технология. усилия, за да даде предизвестие и да 
получи съдържателно, удостоверимо 
съгласие (напр. чрез получаване на 
съгласието от електронния адрес на 
родителя или попечителя), като взема 
предвид наличната технология.

Or. en

Изменение 1014
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За целите на настоящия 
регламент, що се отнася до прякото 
предлагане на дете на услуги на 
информационното общество, 
обработването на личните данни на 
дете на възраст под 18 години е 
законно само ако и дотолкова, 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или 
попечителя на детето, като се 
използва електронният адрес на 
родителя или попечителя. 
Администраторът полага разумни 
усилия, за да получи удостоверимо 
съгласие, като взема предвид 
наличната технология.

Or. en

Изменение 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Мария Габриел, 
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Информацията, предоставена с 
цел изразяване на съгласие, следва да 
се дава на ясен и подходящ за 
възрастта език, по начин, по който да 
е лесноразбираема за деца над 13 
години.

Or. en

Изменение 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато услуга на 
информационното общество 
предоставя на разположение на 
децата възможностите на 
социалните мрежи, се предприемат 
изрични мерки за тяхната защита, 
включително като се гарантира, 
доколкото е възможно, че те са 
наясно със самоличността на лицата, 
с които общуват.

Or. en

Изменение 1017
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Методите за получаване на 
съдържателно съгласие не водят до 
допълнително обработване на 
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личните данни на въпросното дете.

Or. en

Изменение 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Методите за получаване на 
съдържателно съгласие не водят до 
допълнително обработване на 
личните данни на въпросното дете.

Or. en

Изменение 1019
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Когато услугите, посочени в 
параграф 1, са най-вече предназначени 
и подходящи за дете и са били 
съобщени и се контролират от 
съответните национални органи, 
посочените в параграф 1 изисквания 
не се прилагат.

Or. en

Изменение 1020
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не засяга общото 
договорно право на държавите членки 
като разпоредбите относно 
действителността, сключването или 
последиците от даден договор по 
отношение на дете.

заличава се

Or. en

Изменение 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Параграф 1 не се прилага в 
случаите, когато услугите на 
информационното общество, пряко 
предлагани на дете, са само 
превантивни или консултантски 
услуги за млади хора в трудни 
ситуации.

Or. en

Обосновка

Определени услуги на информационното общество, предлагани на деца, се основават 
на факта, че децата могат да ги използват без съгласието на родителите си. Такъв 
например е случаят с онлайн чатовете за жертви на сексуална злоупотреба. Ако не е 
възможна дерогация за тези случаи, някои консултантски услуги, насочени към деца, 
търсещи помощ в ситуации, когато е възможно родителите или законните им 
представители да бъдат тясно свързани с проблема на детето, не биха били 
достъпни. Вж. също формулировката на изменението на съображение 29а (ново).

Изменение 1022
Axel Voss
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
методите за получаване на 
удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1. Когато прави 
това, Комисията обмисля специални 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
методите за получаване на 
удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1. Когато прави 
това, Комисията обмисля специални 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

заличава се

Or. es

Изменение 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
методите за получаване на 
удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1. Когато прави 
това, Комисията обмисля специални 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 1025
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
методите за получаване на 
удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1. Когато прави 
това, Комисията обмисля специални 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

заличава се

Or. en
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Изменение 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
методите за получаване на 
удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1. Когато прави 
това, Комисията обмисля специални 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на
критериите и изискванията за 
методите за получаване на 
удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1. Когато прави 
това, Комисията обмисля специални 
мерки за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
въвеждане на стандартни форми за
специални методи за получаване на 
удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1.

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 1028
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за методите за 
получаване на удостоверимо съгласие, 
както е посочено в параграф 1. Когато 
прави това, Комисията обмисля 
специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия. 

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за методите за 
получаване на удостоверимо съгласие, 
както е посочено в параграф 1.

Or. en

Изменение 1029
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за методите за 
получаване на удостоверимо съгласие, 
както е посочено в параграф 1. Когато 
прави това, Комисията обмисля 

3. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като поиска 
становището на Европейския 
комитет по защита на данните, да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за методите за 
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специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

получаване на удостоверимо съгласие, 
както е посочено  в параграф. Когато 
прави това, Комисията обмисля 
специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Изменение 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Параграфи 1—3 не се прилагат, 
когато обработването на лични 
данни на дете се отнася до здравни 
данни и когато правото на 
държавата членка в областта на 
здравните и социалните грижи дава 
приоритет на зрелостта и 
компетентността на физическото 
лице пред фактическата му възраст.

Or. en

Обосновка

В контекста на здравните и социалните грижи не следва да е необходимо разрешение 
от родител или настойник на детето, когато то е компетентно да взема решения за 
себе си. В Обединеното кралство се счита, че лице, навършило 12 години, е 
достатъчно възрастно и зряло, за да решава кой може да има достъп до здравния му 
картон. В случаите, свързани със закрилата на детето, невинаги е в интерес на 
субекта на данните съответният родител или настойник да има достъп до неговите 
данни и това трябва да се отрази в законодателството.

Изменение 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
образци за специфичните методи за 
получаването на удостоверимо 
съгласие, както е посочено в 
параграф 1. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Or. es

Изменение 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
образци за специфичните методи за 
получаването на удостоверимо 
съгласие, както е посочено в 
параграф 1. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

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 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
образци за специфичните методи за 
получаването на удостоверимо 
съгласие, както е посочено в 
параграф 1. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1034
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
образци за специфичните методи за 
получаването на удостоверимо 
съгласие, както е посочено в 
параграф 1. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1035
Manfred Weber

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
образци за специфичните методи за 

4. Комисията определя образци за 
специфичните методи за получаването 
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получаването на удостоверимо 
съгласие, както е посочено в параграф 1. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

на удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

Or. de

Обосновка

В Европейския съюз обикновено възрастта, на която се придобива дееспособност, е 
18 години. По изключение се приема ограничена дееспособност/наказателна 
отговорност при навършени 14 или 15 години. В този смисъл определянето на възраст 
от 13 години изглежда произволно и нецелесъобразно с оглед на защитимия интерес 
на децата. Вдигането на възрастовата граница на 15 години изглежда по-
целесъобразно в тази връзка. Промяната на параграф 4 е необходима, за да се 
гарантира правна сигурност на доставчиците на услуги по отношение на полученото 
съгласие.

Изменение 1036
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всяко дете трябва да има правото 
да изразява мнението си и да търси и 
получава всякаква информация в 
законосъобразни рамки.

Or. en

Обосновка

Конвенцията на ООН за правата на детето

Изменение 1037
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Всяко дете има право на 
неприкосновеност на личния живот. 
Законът следва да защитава личния, 
семейния и домашния живот на 
детето. 

Or. en

Обосновка

Конвенцията на ООН за правата на детето

Изменение 1038
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Всяко дете има право на 
достоверна информация. Тази 
информация следва да бъде 
разбираема за детето. 
Правителствата на държавите 
членки трябва да подпомагат 
защитата на децата от материали, 
които биха могли да им навредят. 

Or. en

Обосновка

Конвенцията на ООН за правата на детето

Изменение 1039
Axel Voss
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, като
и обработването на генетични данни 
или данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот или с 
наказателни присъди или свързаните с 
тях мерки за сигурност.

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, 
както и обработването на генетични 
данни или данни, свързани със 
здравословното състояние или половия 
живот или с наказателни присъди,
престъпления, включително 
престъпления и факти, които не са 
довели до присъда, важни социални 
проблеми или свързаните с тях мерки за 
сигурност.

Or. en

Изменение 1040
Claude Moraes

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, като
и обработването на генетични данни 
или данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот или с 
наказателни присъди или свързаните с 
тях мерки за сигурност.

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или философски
убеждения, сексуална ориентация,
членство и дейност в професионални 
съюзи, както и обработването на 
генетични данни или данни, свързани 
със здравословното състояние или 
половия живот или с наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки за 
сигурност.

Or. en
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Обосновка

Обхватът на достъпа до лични данни на работниците следва да включва и дейността 
в професионални съюзи

Изменение 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, като
и обработването на генетични данни 
или данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот или с 
наказателни присъди или свързаните с 
тях мерки за сигурност.

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, 
важни социални проблеми, както и 
обработването на генетични данни или 
данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот или с 
наказателни присъди или свързаните с 
тях мерки за сигурност.

Or. en

Изменение 1042
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, като
и обработването на генетични данни 
или данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот или с 
наказателни присъди или свързаните с 

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или философски
убеждения, сексуална ориентация или 
полова идентичност, членство и 
дейност в професионални съюзи, както
и обработването на генетични или 
биометрични данни или данни, 
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тях мерки за сигурност. свързани със здравословното състояние 
или половия живот или с наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки за 
сигурност.

Or. en

Изменение 1043
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, като 
и обработването на генетични данни 
или данни, свързани със
здравословното състояние или 
половия живот или с наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки 
за сигурност.

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, 
обработването на генетични данни или 
данни, свързани с половия живот и 
обработването на лични данни,
целящо да разкрие информация 
относно здравословното състояние.

Or. en

Изменение 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, като
и обработването на генетични данни 
или данни, свързани със здравословното 

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство и дейност в професионални 
съюзи, както и обработването на 
генетични данни или данни, свързани 
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състояние или половия живот или с 
наказателни присъди или свързаните с 
тях мерки за сигурност.

със здравословното състояние или 
половия живот или с наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки за 
сигурност.

Or. de

Изменение 1045
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, като
и обработването на генетични данни 
или данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот или с 
наказателни присъди или свързаните с 
тях мерки за сигурност.

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или философски
убеждения, сексуална ориентация или 
полова идентичност, членство и 
дейност в професионални съюзи, както
и обработването на генетични и 
биометрични данни или данни, 
свързани със здравословното състояние 
или половия живот или с наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки за 
сигурност.

Or. fr

Обосновка

Изменението е свързано с изменението на член 4.

Изменение 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се обработването на лични 1. Забранява се обработването на лични 



AM\928600BG.doc 91/177 PE506.146v01-00

BG

данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, като
и обработването на генетични данни 
или данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот или с 
наказателни присъди или свързаните с 
тях мерки за сигурност.

данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство в професионални съюзи, 
както и обработването на финансови 
данни, генетични данни или данни, 
свързани със здравословното състояние 
или половия живот или с наказателни 
присъди или свързаните с тях мерки за 
сигурност.

Or. en

Изменение 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) субектът на данните е дал своето 
съгласие за обработването на такива 
лични данни, при условие че са спазени 
условията, определени в членове 7 и 8, 
освен когато в правото на Съюза или на
държава-членка се предвижда, че 
посочената в параграф 1 забрана не 
може да бъде отменена от субекта на 
данните; или

а) субектът на данните е дал своето 
съгласие за обработването на такива 
лични данни, при условие че са спазени 
условията, определени в членове 7 и 8, 
освен когато в правото на Съюза или на
държава членка се предвижда, че 
посочената в параграф 1 забрана не 
може да бъде отменена от субекта на 
данните; това включва защитни мерки 
за предотвратяване на включването 
на работници в черни списъци, 
например във връзка с тяхна 
синдикална дейност; или

Or. en

Обосновка

Необходимо допълнение, за да се гарантира, че личните данни няма да бъдат 
използвани срещу субекта на данни в контекста на трудово правоотношение.

Изменение 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon
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Предложение за регламент
Член 9 — параграф 2 — буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) 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;

Or. en

Обосновка

Следва да е възможно и обработването на специални категории лични данни за 
изпълнението или сключването на договор, ако субектът на данните желае това.

Изменение 1049
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка, в 
което се предвиждат подходящи 
гаранции; или

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право или 
колективните договори на пазара на 
труда дотолкова, доколкото това е 
разрешено от правото на Съюза или на 
държава членка, в което се предвиждат 
подходящи гаранции; или

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.
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Изменение 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка, в
което се предвиждат подходящи 
гаранции; или

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюз, на държава членка или в 
колективните договори на пазара на 
труда, в които се предвиждат 
подходящи гаранции; или

Or. en

Изменение 1051
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка, в
което се предвиждат подходящи 
гаранции; или

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка или в 
колективните договори, в които се 
предвиждат подходящи гаранции; или

Or. en

Изменение 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка, в 
което се предвиждат подходящи 
гаранции; или

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка, в 
което се предвиждат подходящи 
гаранции на основните права на 
субекта на данните, като например 
правото на недискриминация; или

Or. en

Изменение 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка, в 
което се предвиждат подходящи 
гаранции; или

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка, при 
условие че то отговаря на ясно 
определена цел от обществен 
интерес, зачита същността на 
правото на защита на личните 
данни, пропорционално е на 
преследваната легитимна цел и 
зачита основните права и 
интересите на субекта на данните; 
или

Or. en
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Изменение 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка, в
което се предвиждат подходящи 
гаранции; или

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка,
включително колективни трудови 
договори, в които се предвиждат 
подходящи гаранции; или

Or. de

Изменение 1055
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обработването е необходимо, за да 
бъдат защитени жизненоважни 
интереси на субекта на данните или на 
друго лице, когато субектът на данните 
е физически или юридически 
неспособен да даде своето съгласие; или

в) обработването е необходимо, за да 
бъдат защитени интересите на субекта 
на данните или на друго лице, когато 
субектът на данните е физически или 
юридически неспособен да даде своето 
съгласие; или

Or. en

Изменение 1056
Claude Moraes
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на 
законните дейности на фондация, 
сдружение или друга структура с 
нестопанска цел, с политическа, 
философска, религиозна или 
профсъюзна цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с 
членовете или бившите членове на тази 
структура или с лица, които поддържат 
редовни контакти с нея във връзка с 
нейните цели, и че данните не се 
разкриват без съгласието на субектите 
на данните; или

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на 
законните дейности на фондация, 
сдружение или друга структура с 
нестопанска цел, с политическа, 
философска, религиозна или 
профсъюзна цел или при защита на 
основните права на човека, при 
условие че обработването е свързано 
единствено с членовете или бившите 
членове на тази структура или с лица, 
които поддържат редовни контакти с 
нея във връзка с нейните цели, и че 
данните не се разкриват без съгласието 
на субектите на данните; или

Or. en

Обосновка

Организациите на гражданското общество, като например пациентските 
организации, които защитават основните права на пациентите, често участват в 
научни изследвания и биха могли да създадат пациентски регистри, въпреки 
ограничените си финансови средства. Инициативите на пациентските организации 
или други организации на гражданското общество за подобряване на здравето или 
правата на пациентите са законни дейности.

Изменение 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на 
законните дейности на фондация, 
сдружение или друга структура с 
нестопанска цел, с политическа, 
философска, религиозна или 

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на 
законните дейности на фондация, 
сдружение, организации, свързани с 
пазара на труда, или друга структура с 
нестопанска цел, с политическа, 
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профсъюзна цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с 
членовете или бившите членове на тази 
структура или с лица, които поддържат 
редовни контакти с нея във връзка с 
нейните цели, и че данните не се 
разкриват без съгласието на субектите 
на данните; или

философска, религиозна или 
профсъюзна цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с 
членовете или бившите членове на тази 
структура или с лица, които поддържат 
редовни контакти с нея във връзка с 
нейните цели, и че данните не се 
разкриват без съгласието на субектите 
на данните; или

Or. en

Изменение 1058
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на 
законните дейности на фондация,
сдружение или друга структура с
нестопанска цел, с политическа, 
философска, религиозна или 
профсъюзна цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с 
членовете или бившите членове на тази 
структура или с лица, които поддържат 
редовни контакти с нея във връзка с 
нейните цели, и че данните не се 
разкриват без съгласието на субектите 
на данните; или

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на 
законните дейности на фондация или
сдружение с политическа, философска, 
религиозна или профсъюзна цел, при 
условие че обработването е свързано 
единствено с членовете или бившите 
членове на тази структура или с лица, 
които поддържат редовни контакти с 
нея във връзка с нейните цели, и че 
данните не се разкриват без съгласието 
на субектите на данните; или

Or. en

Изменение 1059
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на 
законните дейности на фондация, 
сдружение или друга структура с 
нестопанска цел, с политическа, 
философска, религиозна или 
профсъюзна цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с 
членовете или бившите членове на тази 
структура или с лица, които поддържат 
редовни контакти с нея във връзка с 
нейните цели, и че данните не се 
разкриват без съгласието на субектите 
на данните; или

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на 
законните дейности на фондация, 
сдружение, организации, свързани с 
пазара на труда, или друга структура с 
нестопанска цел, с политическа, 
философска, религиозна, спортна или 
профсъюзна цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с 
членовете или бившите членове на тази 
структура или с лица, които поддържат 
редовни контакти с нея във връзка с 
нейните цели, и че данните не се 
разкриват без съгласието на субектите 
на данните; или

Or. en

Изменение 1060
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на 
законните дейности на фондация, 
сдружение или друга структура с 
нестопанска цел, с политическа, 
философска, религиозна или 
профсъюзна цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с 
членовете или бившите членове на тази
структура или с лица, които поддържат 
редовни контакти с нея във връзка с 
нейните цели, и че данните не се
разкриват без съгласието на субектите 
на данните; или

г) обработването се извършва при 
подходящи гаранции в хода на 
законните дейности на фондация, 
сдружение или друга структура с 
нестопанска цел, с политическа, 
философска, религиозна или 
профсъюзна цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с 
членовете или бившите членове на тази 
структура или с лица, които поддържат 
редовни контакти с нея във връзка с 
нейните цели, и че данните не се
предават на трети лица без 
съгласието на субектите на данните; или

Or. de
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Изменение 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) обработването е свързано с лични 
данни, които явно са направени 
обществено достояние от субекта на 
данните; или

д) обработването е свързано с лични 
данни, които явно и очевидно са 
направени обществено достояние от 
субекта на данните; или

Or. en

Изменение 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработването е необходимо за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции; или

е) обработването е необходимо за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции или 
изпълнение на законно обосновани 
претенции на засегнати трети лица; 
или

Or. en

Изменение 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработването е необходимо за е) обработването е необходимо за 
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установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции; или

упражняването или защитата на правни
претенции, при условие че те не са 
явно необосновани; или

Or. en

Изменение 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработването е необходимо за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции; или

е) обработването е необходимо за 
установяването, упражняването или 
защитата на всякакъв вид правни или 
административни претенции; или

Or. es

Обосновка

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

Изменение 1065
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес на основание правото на Съюза 

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес на основание международните 
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или на държава членка, в което се 
предвиждат подходящи мерки за защита 
на законните интереси на субекта на 
данните; или

конвенции, по които Съюзът или 
дадена държава членка е страна,
правото на Съюза или на държава 
членка, в което се предвиждат 
подходящи мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данните; или

Or. en

Обосновка

Общественият интерес може също така да бъде изразен в международни конвенции, 
дори в отсъствието на специфични национални или европейски закони. Тези конвенции 
следва все пак да зачитат същината на правото на защита на личните данни и да 
бъдат пропорционални на преследваната законна цел. Освен това всяко обработване 
на лични данни на тази основа очевидно ще трябва да бъде съобразено и с всички 
останали аспекти на регламента.

Изменение 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес на основание правото на Съюза 
или на държава членка, в което се 
предвиждат подходящи мерки за защита 
на законните интереси на субекта на 
данните; или

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес на основание правото на Съюза 
или на държава членка, в което се 
предвиждат подходящи мерки за защита 
на законните интереси и основните 
права на субекта на данните; или

Or. en

Изменение 1067
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес на основание правото на Съюза 
или на държава членка, в което се 
предвиждат подходящи мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данните; или

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача, която се 
осъществява в обществен интерес на 
основание правото на Съюза или на 
държава членка; или

Or. en

Изменение 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес на основание правото на Съюза 
или на държава членка, в което се 
предвиждат подходящи мерки за защита 
на законните интереси на субекта на 
данните; или

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от ясно 
определен и значителен обществен 
интерес на основание правото на Съюза 
или на държава членка, което е 
пропорционално на преследваната 
цел, зачита същността на правото 
на защита на данните и в което се 
предвиждат подходящи мерки за защита 
на основните права и интересите на 
субекта на данните; или

Or. en

Изменение 1069
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 9 — параграф 2 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) обработването на данни за з) обработването на данни за 
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здравословното състояние е необходимо 
за здравни цели и при спазване на 
условията и гаранциите, посочени в 
член 81; или

здравословното състояние е необходимо 
за здравни цели, включително за 
исторически, статистически и
научни изследвания, и при спазване на 
условията и гаранциите, посочени в 
член 81; или

Or. en

Обосновка

Това уточнение е необходимо, за да се гарантира обработването на медицински 
данни, използвани за исторически, статистически или научноизследователски цели. 
Учените силно разчитат на регистрите с пациенти и на биобанките за провеждане 
на епидемиологични, клинични и транслационни изследвания, затова е необходимо да 
се гарантира обработването на лични данни за целите на здравеопазването.

Изменение 1070
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 9 — параграф 2 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) обработването на данни за 
здравословното състояние е необходимо 
за здравни цели и при спазване на 
условията и гаранциите, посочени в 
член 81; или

з) обработването на данни за 
здравословното и осигурително
състояние е необходимо за здравни цели 
и при спазване на условията и 
гаранциите, посочени в член 81; или

Or. en

Обосновка

Обработването на съответните данни за здравословното състояние е важно не само 
за здравното осигуряване (както е предвидено в член 81), но и за други видове 
застраховане (например застраховка „Живот“) и следва да бъде разрешено за оценка 
на застрахователните рискове, изчисляване на премии и уреждане на искове и 
изплащане на обезщетения без задължението да се изисква изричното, специално и 
информирано съгласие на субекта на данните преди всяко обработване. Вж. по-
нататък в изменението относно член 81 от Регламента.
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Изменение 1071
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 9 — параграф 2 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) обработването на данни за 
здравословното състояние е необходимо 
за здравни цели и при спазване на 
условията и гаранциите, посочени в 
член 81; или

з) обработването на лични данни, 
целящо да разкрие информация за 
здравословното състояние е необходимо 
за целите на профилактичната или 
трудовата медицина, поставянето на 
медицинска диагноза, предоставянето 
на грижи или лечение или за 
управлението на здравното 
обслужване и когато тези данни се 
обработват от здравен специалист, 
който е обвързан със задължение за 
опазване на професионална тайна или 
от друго лице, което също е обвързано 
с равностойно задължение за 
поверителност по силата на правото 
на дадена държава членка или на 
разпоредби, установени от 
компетентни национални органи; или

Or. en

Изменение 1072
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) обработването на данни за 
здравословното състояние е необходимо
за здравни цели и при спазване на 
условията и гаранциите, посочени в 
член 81; или

з) обработването на данни за 
здравословното състояние е 
необходимо, при спазване на условията 
и гаранциите съгласно член 81, за 
посочените в него цели или за 
изпълнението на свързаните с тях 
договори; или

Or. de
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Изменение 1073
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) обработването е ограничено до 
псевдономизирани данни, като 
субектът на данните е подходящо  
защитен, а на получателя на услугата 
се предоставя право на възражение 
съгласно член 19, параграф 3 и 
обработването е необходимо за 
целите на законния интерес, 
преследван от администратора или 
трето лице.

Or. en

Изменение 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) обработването е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели при 
спазване на условията и гаранциите, 
посочени в член 83; или

и) обработването е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели или за 
предварително официално или 
административно проучване за 
определянето на кръвно родство, при 
спазване на условията и гаранциите, 
посочени в член 83; или

Or. es

Обосновка

Обработването е необходимо за исторически, статистически или 
научноизследователски цели, както и за предварително официално или 
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административно проучване за определянето на кръвно родство, при спазване на 
условията и гаранциите, посочени в член 83.

Изменение 1075
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава-
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола и с разрешението на
надзорния орган или когато е 
необходимо за спазването на правно или 
регулаторно задължение, което се 
прилага спрямо администратора, или за 
изпълнението на задача от важен 
обществен интерес и дотолкова, 
доколкото е разрешено в правото на 
Съюза или на държава членка и при 
подходящи гаранции на основните 
права и интересите на субекта на 
данните. Пълна регистрационна 
система на наказателните присъди се 
поддържа единствено под контрола на 
официален орган.

Or. en

Изменение 1076
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва
или под контрола на официален орган,
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когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение,
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава-
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

или когато е необходимо за спазването 
на правно или регулаторно задължение
или нареждания и препоръки на 
компетентни организации, както и 
на изискванията на надзорните 
органи, които се прилагат спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

Or. en

Изменение 1077
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора с цел 
предотвратяване или разкриване на 
измама, или за изпълнението на задача 
от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

Or. en
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Обосновка

С цел предотвратяване и установяване на застрахователни, разплащателни и други 
форми на измама, секторът на финансовите услуги например обработва лични данни, 
като ги споделя и извършва кръстосани проверки с други дружества, извършващи 
финансови услуги. Целта е не само да се предотвратят щети за самия 
администратор, но и да се предпазят други дружества за финансови услуги и 
финансовия сектор като цяло. Възможно е обработваните данни да съдържат данни, 
свързани с наказателни присъди и такива, които биха могли да доведат до 
наказателна присъда, което ще попадне в обхвата на член 9. Искането на съгласие за 
такова обработване не се разглежда като възможност.

Изменение 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва
или в зависимост от условията и 
гаранциите, посочени в член 83а, или
под надзора на надзорен орган или 
когато е необходимо за спазването или 
за избягването на нарушение на
правно или регулаторно задължение или 
колективни договори на пазара на 
труда, което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

Or. en

Обосновка

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
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process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

Изменение 1079
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции.
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции.
Всяка регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

Or. en

Изменение 1080
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) обработването на данни, свързани с й) обработването на данни, свързани с
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наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

административни санкции, съдебни 
решения, престъпления, наказателни 
присъди или със свързаните с тях мерки 
за сигурност, се извършва под контрола 
на официален орган или когато е 
необходимо за спазването на правно или 
регулаторно задължение, което се 
прилага спрямо администратора, или за 
изпълнението на задача от важен 
обществен интерес и дотолкова, 
доколкото е разрешено в правото на 
Съюза или на държава членка и при 
подходящи гаранции. Пълна 
регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

Or. en

Изменение 1081
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

й) обработването на лични данни, 
свързани с престъпления,наказателни 
присъди или със свързаните с тях мерки 
за сигурност, се извършва под контрола 
на официален орган или когато е 
необходимо за спазването на правно или 
регулаторно задължение, което се 
прилага спрямо администратора, или за 
изпълнението на задача от важен 
обществен интерес и дотолкова, 
доколкото е разрешено в правото на 
Съюза или на държава членка и при 
подходящи гаранции. Пълна 
регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.
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Or. en

Изменение 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна или непълна регистрационна 
система на наказателните присъди се 
поддържа единствено под контрола на 
официален орган.

Or. es

Обосновка

Текстът означава, че може да съществуват частични регистри за наказателни 
присъди или мерки по безопасността, които не са под контрола на официалните 
органи. Всички регистрационни системи от този вид, пълни или непълни, трябва да се 
намират под контрола на официален орган.

Изменение 1083
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква йа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(йа) обработването е необходимо 
единствено с цел спазване или 
осъществяване на правата на равни 
възможности на индивидите или за 
стимулиране на приобщаването и 
многообразието сред работната сила 
на администратора или групата 
предприятия, в които членува той.

Or. en

Изменение 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) обработването на данни, свързани 
със здравето, е необходимо за 
частната социална защита, особено 
чрез предоставяне на сигурност на 
доходите или инструменти за 
справяне с рисковете, които са в 
интерес на субекта на данни и на 
лицата на негова издръжка и на 
неговите активи или чрез увеличаване 
на справедливостта между 
поколенията чрез разпределяне.

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 1085
Ewald Stadler
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) в рамките на изпълнението на 
разпоредби за съответствие лицата, 
които са обвързани с тези разпоредби, 
имат право да обработват данни, 
доколкото това е необходимо за 
прилагането им.

Or. de

Изменение 1086
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква йб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) обработването е необходимо за 
законни вътрешни цели на групи от 
предприятия и когато интересите на 
засегнатите субекти на данни са 
взети под внимание в достатъчна 
степен от вътрешни разпоредби за 
защита на данните или от 
равностоен кодекс за поведение, 
съгласно посоченото в член 38в.

Or. en

Изменение 1087
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 

заличава се



PE506.146v01-00 114/177 AM\928600BG.doc

BG

актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите, условията и 
подходящите гаранции за 
обработването на специалните 
категории лични данни, посочени в 
параграф 1, и за изключенията, 
определени в параграф 2.

Or. en

Изменение 1088
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите, условията и 
подходящите гаранции за 
обработването на специалните 
категории лични данни, посочени в 
параграф 1, и за изключенията, 
определени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 

заличава се



AM\928600BG.doc 115/177 PE506.146v01-00

BG

критериите, условията и 
подходящите гаранции за 
обработването на специалните 
категории лични данни, посочени в 
параграф 1, и за изключенията, 
определени в параграф 2.

Or. es

Обосновка

Съдържанието е излишно, тъй като оправомощава Комисията да развива аспекти, 
които са от основно значение за този инструмент, и прави това в област, която е 
особено чувствителна поради вида на данните, които настоящият регламент 
обхваща. Поради това изглежда по-целесъобразно тези въпроси да се изяснят в самия 
регламент.

Изменение 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите, условията и 
подходящите гаранции за 
обработването на специалните 
категории лични данни, посочени в 
параграф 1, и за изключенията, 
определени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1091
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите, условията и 
подходящите гаранции за 
обработването на специалните 
категории лични данни, посочени в 
параграф 1, и за изключенията, 
определени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1092
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите, условията и 
подходящите гаранции за 
обработването на специалните 
категории лични данни, посочени в 
параграф 1, и за изключенията, 
определени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1093
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите, условията и подходящите 
гаранции за обработването на 
специалните категории лични данни, 
посочени в параграф 1, и за 
изключенията, определени в параграф 2.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове, след като поиска 
становището на Европейския 
комитет по защита на данните, в 
съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите, условията и подходящите 
гаранции за обработването на 
специалните категории лични данни, 
посочени в параграф 1, и за 
изключенията, определени в параграф 2.

Or. en

Изменение 1094
Judith Sargentini

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки определят 
условията, при които може да се 
обработва национален 
идентификационен номер или 
какъвто и да е друг идентификатор с 
общо приложение.

Or. en

Обосновка

Този текст е възприет от настоящата директива за защита на личните данни. Той 
дава възможност на държавите членки да определят специфични и по-строги 
ограничения относно начина, по който може да се използва националният 
идентификационен номер, особено когато не се прилага от държавата.

Изменение 1095
Alexander Alvaro
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Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Обработване, непозволяващо 

идентифициране
Ако обработваните от 
администратора данни не му 
позволяват да идентифицира дадено 
физическо лице, администраторът не 
е задължен да придобива 
допълнителна информация, за да 
идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Преместен в член 5в (нов)

Изменение 1096
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Обработване, непозволяващо 
идентифициране

Процедура при автоматизирано
обработване

Or. de

Изменение 1097
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR
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Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако обработваните от 
администратора данни не му 
позволяват да идентифицира дадено 
физическо лице, администраторът не 
е задължен да придобива 
допълнителна информация, за да 
идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 1098
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако обработваните от 
администратора данни не му 
позволяват да идентифицира дадено 
физическо лице, администраторът не 
е задължен да придобива 
допълнителна информация, за да 
идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. de

Изменение 1099
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако обработваните от 
администратора данни не му 
позволяват да идентифицира дадено 
физическо лице, администраторът не 
е задължен да придобива 
допълнителна информация, за да 
идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия 
регламент.

1. Допустимо е създаването на 
съвместна процедура за 
автоматизирано обработване от 
няколко администратори, доколкото 
тя е подходяща предвид на 
подлежащите на защита интереси 
на субектите на данни и целите или 
предмета на дейност на 
участващите администратори, и 
всеки от тях упражнява пълен 
контрол най-малко върху 
обработването на събираната от 
него информация. Няколко 
администратори могат да 
упражняват също така пълен 
контрол върху всички данни от 
съвместното автоматизирано 
обработване.
2. Администраторите трябва да 
гарантират, че е възможен контрол 
върху допустимостта на 
съвместната процедура. За целта те 
трябва да определят писмено:
а) основанието и целта на 
съвместната процедура за 
автоматизирано обработване;
б) всички участващи в обработването 
администратори и техните цели;
в) третите лица, на които се 
предават данни;
г) естеството на данните;
д) необходимите технически и 
организационни мерки.
3. Субектите на данни могат да 
предявяват правата си пред всеки от 
администраторите. Ако даден 
администратор не упражнява пълен 
контрол върху данните, той е длъжен 
да предаде искането на субекта на 
данни на администратора, който е 
събрал данните. Субектът на данни 
се информира за предаването на 
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искането му на администратора. 
Правото на информация на субекта 
на данни обхваща всички 
администратори и цели на 
съвместното обработване.
4. Администраторите са отговорни 
индивидуално и солидарно за 
спазването на правните изисквания 
на настоящия регламент във връзка 
със защитата на данните по 
отношение на цялата процедура за 
автоматизирано обработване.

Or. de

Изменение 1100
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира дадено физическо лице, 
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват чрез 
използваните от него средства да 
идентифицира дадено физическо лице, 
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1101
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако обработваните от администратора Ако обработваните от администратора 
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данни не му позволяват да 
идентифицира дадено физическо лице, 
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

данни не му позволяват да 
идентифицира или разграничава дадено 
физическо лице, или се състоят само 
от данни, свързани с псевдоними,
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира дадено физическо лице, 
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира дадено физическо лице,
по-специално когато е анонимно или 
под псевдоним, администраторът не е 
задължен да придобива допълнителна 
информация, за да идентифицира или 
индивидуализира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 

Ако обработваните от администратора
или обработващия данни не му 
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идентифицира дадено физическо лице, 
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

позволяват да идентифицира дадено 
физическо лице, по-специално когато е 
анонимно или под псевдоним,
администраторът не е задължен да
обработва или придобива 
допълнителна информация, за да 
идентифицира или индивидуализира
субекта на данните единствено с цел 
спазване на някоя от разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира дадено физическо лице, 
администраторът не е задължен да
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира или разграничава дадено 
физическо лице, администраторът не 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1105
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Образование

Гражданите на Съюза и 
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пребиваващите на територията му 
се образоват с подходящите средства 
относно защитата на данните, като 
неделима част от общото 
образование за медийни умения. 
Компетентните институции и 
организации на държавите членки и 
на Съюза имат задачата да 
подпомагат това.

Or. en

Обосновка

Вж. също изменението към член 52, параграф 2.

Изменение 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът разполага с 
прозрачни и лесно достъпни 
политики по отношение на 
обработването на лични данни и за 
упражняването на правата на субектите 
на данните.

1. Администраторът действа въз основа 
на критерии за прозрачност и 
достъпност по отношение на 
обработването на лични данни и за 
упражняването на правата на субектите 
на данните. За целта може да 
предвиди критериите да бъдат 
разпространени посредством 
формулирането на политики, които 
да оповести на всички субекти на 
данни.

Or. es

Обосновка

Това потвърждава принципите на прозрачност и достъпност, като същевременно се 
оставя отворена възможността за формулиране на конкретни политики в рамките 
на регламента. Формулирането на политиките вече не е общо изискване, а 
отговорност на всеки администратор, като се дава възможност надзорните органи 
да установяват препоръки и стимули.
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Изменение 1107
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът разполага с 
прозрачни и лесно достъпни политики 
по отношение на обработването на 
лични данни и за упражняването на 
правата на субектите на данните.

1. Администраторът разполага с 
прозрачни и лесно достъпни политики, 
посочени в кодекс за практиката, по 
отношение на обработването на лични 
данни и за упражняването на правата на 
субектите на данните.

Or. en

Изменение 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът разполага с 
прозрачни и лесно достъпни политики 
по отношение на обработването на 
лични данни и за упражняването на 
правата на субектите на данните.

1. Администраторът разполага с ясни, 
кратки, прозрачни, добре 
структурирани и лесно достъпни 
политики по отношение на 
обработването на лични данни и за 
упражняването на правата на субектите 
на данните.

Or. en

Обосновка

Изменението привежда член 11 в съответствие с член 7, параграф 2, буква б), за да 
даде възможност на администраторите да използват единна политика за 
неприкосновеност на личния живот, като въведат общоприети принципи по 
отношение на несправедливите условия в потребителските договори в такива 
документи.
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Изменение 1109
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1110
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Администраторът предоставя на 
субекта на данните информация и 
съобщения, свързани с обработването на 
личните данни, в лесна за разбиране 
форма, като използва, доколкото е 
възможно, ясни и недвусмислени 
формулировки. Последното трябва да 
се има предвид по-специално при всяка 
информация, конкретно насочена към 
дете.

Or. es

Обосновка

Необходимостта да се адаптират формулировките към нуждите на субекта на 
данните може да се окаже прекалена и като цяло неосъществима. Предложена е 
различна формулировка, за да се избегне налагането на непропорционално голяма 
тежест.

Изменение 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 1113
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Администраторът предоставя на 
субекта на данните информация и 
съобщения, свързани с обработването на 
личните данни, до които съгласно 
настоящия регламент той е длъжен 
да предоставя достъп в лесна за 
разбиране форма, която може да бъде 
разбрана от средно информирания, 
внимателен и разумен 
средностатистически потребител.

Or. en

Изменение 1115
Csaba Sógor
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Информацията за субектите на 
данни се предоставя във формат, 
който им предлага необходимата
информация, за да разберат тяхната 
позиция и да вземат решения по 
подходящ начин. За тази цел 
администраторът осигурява и 
съобщава своите политики за защита 
на данните по лесно разбираем начин 
на описване чрез изображения и други 
графични средства за различните 
видове обработване на данни, 
техните условия и последиците от 
тях. Пълна информация се 
предоставя при поискване в 
съответствие с член 14.

Or. hu

Обосновка

Иконите на се единствените графични средства, които могат да подобрят 
разбирането.

Изменение 1116
Rui Tavares

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администраторът осигурява и 
съобщава своите политики за защита 
на данни по лесно разбираем начин 
чрез описание с графични средства 
(изображения) на различните видове 
обработване на данни, техните 
условия и последиците от тях. На 
Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
уточняване на този начин на 
описание с графични средства 
(изображения). Този начин на 
описание с графични средства 
(изображения) включва информация, 
свързана с целта на обработването, 
дали данните ще бъдат разкрити на 
трети лица и целта на такова 
разкриване, относно системите за 
проследяване, информация и 
наличието на правни средства за 
защита, относно наличните и 
действащи точки за контакт на 
администратора на данни, 
информация относно политиките за 
сигурност на данните и мерките, 
прилагани от администратора, и 
информация относно 
продължителността на 
съхранението.

Or. en

Изменение 1117
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. На Комисията се предоставят 
правомощия, след като поиска 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 86 с цел допълнително 
уточняване на начина на описание 
чрез изображения и други графични 
средства, посочен в параграф 3, във 
връзка със същността на 
обработването, срока на съхраняване, 
предаването или заличаването на 
данни чрез установяване на 
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определени изображения или други 
инструменти, така че информацията 
да се предоставя по стандартизиран 
начин.

Or. hu

Обосновка

Иконите на се единствените графични средства, които могат да подобрят 
разбирането.

Изменение 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Член 12 от Директива 2002/58/ЕО и 
членове 20 и 21, параграф 3, буква д) 
от Директива 2002/22/ЕО 
представляват прилагане на правото 
на субектите на данни на прозрачна 
информация и съобщения, което 
изисква от администратора да 
информира субектите на данни 
относно правата им по отношение на 
използването на тяхната лична 
информация и обръща внимание на 
наличието на системи, които са били 
разработени в съответствие с 
принципите на неприкосновеност на 
личния живот още при 
проектирането.

Or. en

Обосновка

Член 12 от Директивата за защитата на неприкосновеността на личния живот в 
сектора на електронните комуникации и членове 20 и 21 от Директивата за 
универсалната услуга обхващат справочните услуги като част от обхвата на 
универсалните услуги. От базите данни на доставчиците на справочни услуги се 
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изисква да бъдат „всеобхватни“ и поради това е важно включването на данни 
относно абоната, както и необходимостта абонатът да бъде ясно информиран за 
всички техни възможности, независимо от възприетия от държавата членка модел 
(избор „opt-in“, отказ „opt-out“ или хибрид).

Изменение 1119
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и 
за упражняване на правата на 
субектите на данни, посочени в 
член 13 и членове 15—19. 
Администраторът осигурява по-
специално механизми за улесняване на 
подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато личните 
данни се обработват с автоматични 
средства, администраторът 
осигурява също така средства за 
подаване на искания по електронен 
път.

заличава се

Or. en

Изменение 1120
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и 

заличава се
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за упражняване на правата на 
субектите на данни, посочени в 
член 13 и членове 15—19. 
Администраторът осигурява по-
специално механизми за улесняване на 
подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато личните 
данни се обработват с автоматични 
средства, администраторът 
осигурява също така средства за 
подаване на искания по електронен 
път.

Or. en

Обосновка

Изискването администраторът да „установи процедури“ и да „осигури механизми“ е 
свръхрегулация. Изискването администраторът да осигури средства за подаване на 
искания по електронен път крие риска да не е технологически неутрално.

Изменение 1121
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Администраторът 
осигурява по-специално механизми за 
улесняване на подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато личните данни 
се обработват с автоматични средства, 
администраторът осигурява също така 
средства за подаване на искания по 
електронен път.

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Администраторът 
осигурява по-специално механизми за 
улесняване на подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато личните данни 
се обработват с автоматични средства, 
администраторът може да осигури
също така средства за подаване на 
искания по електронен път.

Or. en
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Изменение 1122
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Администраторът 
осигурява по-специално механизми за 
улесняване на подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато личните данни 
се обработват с автоматични средства, 
администраторът осигурява също така 
средства за подаване на искания по 
електронен път.

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Администраторът 
осигурява по-специално механизми за 
улесняване на подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато личните данни 
се обработват с автоматични средства, и 
ако това не води до непропорционално 
големи усилия или разходи,
администраторът осигурява също така 
средства за подаване на искания по 
електронен път.

Or. en

Изменение 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Администраторът 
осигурява по-специално механизми за 
улесняване на подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 

1. Администраторът предоставя
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Администраторът 
осигурява по-специално механизми за 
улесняване на подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато се счете за 
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членове 15—19. Когато личните данни 
се обработват с автоматични 
средства, администраторът 
осигурява също така средства за 
подаване на искания по електронен 
път.

целесъобразно, цялата тази 
информация може да се оформи 
документално като процедурни 
политики и ръководства, за да се 
улесни запознаването и боравенето с 
нея.

Or. es

Обосновка

Важното е информацията да може да бъде получавана, а правата — упражнявани. 
За целта може да е необходимо някои институции поради тяхната важност или 
сложност да установят достатъчно добре формулирани процедури за упражняване 
на споменатите права на субектите на данни, докато за други организации, не 
толкова значими или с по-проста структура, няма да са необходими процедури в 
истинския смисъл на думата или най-многото ще е достатъчно да се предостави най-
обща информация на субектите на данни относно това как да действат.

Изменение 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Администраторът 
осигурява по-специално механизми за 
улесняване на подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато личните данни 
се обработват с автоматични средства, 
администраторът осигурява също така 
средства за подаване на искания по 
електронен път.

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Администраторът 
осигурява по-специално механизми за 
улесняване на подаването на искания за 
действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато личните данни 
се обработват с автоматични средства, 
администраторът може да осигури
също така средства за подаване на 
искания по електронен път.

Or. en
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Изменение 1125
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Администраторът 
осигурява по-специално механизми за 
улесняване на подаването на искания 
за действията, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато личните 
данни се обработват с автоматични 
средства, администраторът 
осигурява също така средства за 
подаване на искания по електронен 
път.

1. Администраторът установява 
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 14, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в член 13 и 
членове 15—19. Когато субектът на 
данните желае да упражни правата 
си, посочени в член 13 и членове 15—
19, той подава искане до 
администратора за тази цел чрез 
собственоръчно подписан или друг 
аналогично заверен документ.

Or. en

Изменение 1126
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът информира
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
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усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данните 
подава искането в електронна форма, 
информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данните не е поискал друго.

усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данните 
подава искането в електронна форма, 
информацията може да бъде 
предоставена в електронна форма, 
освен ако субектът на данните не е 
поискал друго.

Or. en

Изменение 1127
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данните 
подава искането в електронна форма, 
информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако 
субектът на данните не е поискал 
друго.

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма.

Or. en

Обосновка

Заличаването предотвратява създаването на бюрокрация за МСП.
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Изменение 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данните 
подава искането в електронна форма, 
информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данните не е поискал друго.

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора, 
или ако естеството на поисканите 
данни не изисква да бъдат прегледани, 
преди да се предоставят, за да се 
защитят данните, свързани с трети 
лица, които се съдържат в 
документа. Информацията се 
предоставя в писмена форма. Когато 
субектът на данните подава искането в 
електронна форма, информацията се 
предоставя в електронна форма, освен 
ако субектът на данните не е поискал 
друго.

Or. en

Обосновка

Възможно е личните данни да съдържат фактическа и/или хипотетична 
информация, свързана с трети страни. Следва да е възможно да се поиска по-дълъг 
период за отговор, за да се защити неприкосновеността на данните на тези трети 
страни. Това важи най-вече в случая на здравните и социалните услуги.
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Изменение 1129
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данни подава 
искане в електронна форма, 
информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данни не е поискал друго.

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен, ако 
няколко субекти на данни упражняват 
своите права и тяхното сътрудничество 
е необходимо в разумна степен, за да се 
предотвратят ненужни и 
непропорционално големи усилия от 
страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данни подава 
искане в електронна форма, по 
възможност информацията се 
предоставя в електронна форма, освен 
ако субектът на данни не е поискал 
друго.

Or. en

Изменение 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
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още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данни подава 
искане в електронна форма, 
информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данни не е поискал друго.

още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данни подава 
искане в електронна форма, 
информацията може да се предостави
в електронна форма, освен ако субектът 
на данни не е поискал друго или освен 
ако администраторът има основание 
да счита, че предоставянето на 
информацията в електронна форма 
ще създаде значителен риск от 
измама.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на определени данни в електронна форма, като например кредитни 
досиета, може да доведе до промяна или кражба на самоличност, когато такива 
данни се предоставят на потребители. Предоставянето на данни следва да зависи от 
проверки на автентичността, които отговарят на критериите, посочени от 
агенцията, притежаваща данните, с цел предотвратяване на прихващане, 
злоупотреба, неправомерно използване или промяна на данни.

Изменение 1131
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът информира
незабавно субекта на данни, най-късно 
в срок от един месец от получаването
на искането, дали е предприето 
действие съгласно член 13 и 
членове 15—19 и предоставя поисканата 
информация. Този период може да бъде 
удължен с още един месец, ако 
няколко субекти на данни 

2. Администраторът информира без 
прекалено забавяне субекта на данни 
дали е предприето действие съгласно 
член 13 и членове 15—19 и предоставя 
поисканата информация. Информацията 
се предоставя в писмена форма, в това 
число чрез електронни средства.
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упражняват своите права и тяхното 
сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се 
предотвратят ненужни и 
непропорционално големи усилия от 
страна на администратора.
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данни 
подава искане в електронна форма, 
информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако 
субектът на данни не е поискал друго.

Or. en

Изменение 1132
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данни
подава искане в електронна форма, 
информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако 
субектът на данни не е поискал друго.

2. Администраторът информира 
незабавно субекта на данни, най-късно в 
срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена
или електронна форма, както е 
поискал субектът на данни.

Or. en
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Обосновка

По-опростено — оставя субектът на данни да има винаги избор за формата, а не 
само когато данните се изискват по електронен път.

Изменение 1133
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът информира
незабавно субекта на данни, най-късно 
в срок от един месец от получаването 
на искането, дали е предприето 
действие съгласно член 13 и 
членове 15—19 и предоставя поисканата 
информация. Този период може да бъде 
удължен с още един месец, ако 
няколко субекти на данни 
упражняват своите права и тяхното 
сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се 
предотвратят ненужни и 
непропорционално големи усилия от 
страна на администратора.
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данни 
подава искане в електронна форма, 
информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако 
субектът на данни не е поискал друго.

2. Администраторът информира без 
прекалено забавяне субекта на данни 
дали е предприето действие съгласно 
член 13 и членове 15—19 и предоставя 
поисканата информация. Информацията 
се предоставя в писмена форма.

Or. en

Обосновка

Първоначалният текст е твърде категоричен. Въпросът се решава най-добре чрез 
ориентировъчни указания.

Изменение 1134
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът информира
незабавно субекта на данни, най-късно 
в срок от един месец от получаването на 
искането, дали е предприето действие 
съгласно член 13 и членове 15—19 и 
предоставя поисканата информация. 
Този период може да бъде удължен с 
още един месец, ако няколко субекти на 
данни упражняват своите права и 
тяхното сътрудничество е необходимо в 
разумна степен, за да се предотвратят 
ненужни и непропорционално големи 
усилия от страна на администратора. 
Информацията се предоставя в писмена 
форма. Когато субектът на данни 
подава искане в електронна форма,
информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данни не е поискал друго.

2. Администраторът информира без 
прекалено забавяне субекта на данни, 
най-късно в срок от 30 работни дни от 
получаването на искането, дали е 
предприето действие съгласно член 13 и 
членове 15—19 и предоставя поисканата 
информация. Този период може да бъде 
удължен с още 30 работни дни, ако 
няколко субекти на данни упражняват 
своите права и тяхното сътрудничество 
е необходимо в разумна степен, за да се 
предотвратят ненужни и 
непропорционално големи усилия от 
страна на администратора или в случай 
че информацията е непълна или 
неточна. Информацията се предоставя
на носителя, на който е поискана,
освен ако субектът на данни не е 
поискал друго.

Or. en

Изменение 1135
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако администраторът откаже да
предприеме действие относно дадено 
искане на субекта на данни, той 
информира субекта на данни относно
причините за отказа и възможностите
за подаване на жалба до надзорния 
орган и за средствата за съдебна защита.

3. Ако администраторът не предприеме 
действие относно дадено искане на 
субекта на данни, последният има 
правото да попита администратора 
за причините за бездействието и
относно възможностите за подаване на 
жалба до надзорния орган и за 
средствата за съдебна защита.
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Or. en

Изменение 1136
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако администраторът откаже да 
предприеме действие относно дадено 
искане на субекта на данни, той 
информира субекта на данни относно 
причините за отказа и възможностите за 
подаване на жалба до надзорния орган и 
за средствата за съдебна защита.

3. Ако администраторът откаже да 
предприеме действие относно дадено 
искане на субекта на данни, той 
информира субекта на данни относно 
причините за отказа, всички факти, 
довели до отказа и възможностите за 
подаване на жалба до надзорния орган и 
за средствата за съдебна защита.

Or. en

Обосновка

Понастоящем администраторите често пъти отказват правата, без да се
аргументират надлежно. Не е възможно субектът на данни да остане незащитен 
срещу незаконно отхвърляне на права.

Изменение 1137
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако администраторът откаже да
предприеме действие относно дадено 
искане на субекта на данни, той 
информира субекта на данни относно 
причините за отказа и
възможностите за подаване на жалба
до надзорния орган и за средствата за 
съдебна защита.

3. Ако администраторът не предприеме 
действие относно дадено искане на 
субекта на данни, последният има 
право да подаде жалба пред надзорния 
орган.
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Or. en

Обосновка

Споменаването на отправянето на жалба до надзорен орган е достатъчно, за да се 
гарантира на един субект на данни, че правата му се зачитат.

Изменение 1138
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи такса 
за предоставянето на информацията или 
за изпълнението на исканото действие
или да не изпълни исканото действие. 
В този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост
или сложност, администраторът може 
да наложи такса, съответстваща на 
административните разходи за 
предоставянето на информацията или за 
изпълнението на исканото действие. В 
този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

Or. en

Обосновка

Сложността (например количеството или структурата на исканите данни) също 
трябва да бъде взета под внимание.

Изменение 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 4. Информацията и предприетите 
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действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи такса 
за предоставянето на информацията или 
за изпълнението на исканото действие
или да не изпълни исканото действие. 
В този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост
или сложност, администраторът може 
да наложи такса, съответстваща на 
административните разходи за 
предоставянето на информацията или за 
изпълнението на исканото действие. В 
този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

Or. en

Изменение 1140
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи такса 
за предоставянето на информацията или 
за изпълнението на исканото действие
или да не изпълни исканото действие. 
В този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи
разумна такса, отчитаща 
административните разходи за 
предоставянето на информацията или за 
изпълнението на исканото действие. В 
този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

Or. en

Изменение 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята 
повторяемост, администраторът може 
да наложи такса за предоставянето на 
информацията или за изпълнението на 
исканото действие или да не изпълни 
исканото действие. В този случай 
администраторът носи тежестта на 
доказване на явно прекомерния 
характер на искането.

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, ако един 
и същ тип искания се повтарят 
повече от веднъж на 6 месеца, 
администраторът може да наложи
административна такса за 
предоставянето на информацията или за 
изпълнението на исканото действие или 
да не изпълни исканото действие. В този 
случай администраторът носи тежестта 
на доказване на повтаряемостта на 
искането.

Or. en

Изменение 1142
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи 
такса за предоставянето на 
информацията или за изпълнението 
на исканото действие или да не 
изпълни исканото действие. В този 
случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни, освен за 
разходите, действително понесени 
от администратора за обработване 
на исканията. Когато исканията са
недобросъвестни или явно прекомерни, 
по-специално поради своята 
повторяемост, администраторът може 
да откаже да предприеме исканото 
действие.

Or. en



PE506.146v01-00 148/177 AM\928600BG.doc

BG

Изменение 1143
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята 
повторяемост, администраторът 
може да наложи такса за 
предоставянето на информацията 
или за изпълнението на исканото 
действие или да не изпълни исканото 
действие. В този случай 
администраторът носи тежестта 
на доказване на явно прекомерния 
характер на искането.

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни.

Or. en

Обосновка

Преместено в отделни членове.

Изменение 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи такса 
за предоставянето на информацията или 
за изпълнението на исканото действие
или да не изпълни исканото действие. 

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи
разумна такса за предоставянето на 
информацията или за изпълнението на 
исканото действие. Размерът на тази 
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В този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

такса не превишава разходите за 
предоставяне на исканата
информация. В този случай 
администраторът носи тежестта на 
доказване на явно прекомерния 
характер на искането.

Or. en

Изменение 1145
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи такса 
за предоставянето на информацията или 
за изпълнението на исканото действие 
или да не изпълни исканото действие. В 
този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни или най-много 
достатъчни да покрият 
административните разходи за 
разглеждането им, особено в случай 
на повтарящи се или колективни  
искания. Когато исканията са явно 
прекомерни, по-специално с цел да 
предизвикат прекъсване, да 
притесняват или да създават 
финансова тежест със своята 
повторяемост, администраторът може 
да наложи такса за предоставянето на 
информацията или за изпълнението на 
исканото действие или да не изпълни 
исканото действие. В този случай 
администраторът носи тежестта на 
доказване на явно прекомерния 
характер на искането.

Or. en

Изменение 1146
Sarah Ludford
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Към исканията по член 15 е 
приложимо следното: 
а) администраторът може да 
наложи такса за предоставяне на 
съответната информация. Тази 
такса не трябва да бъде прекомерна;
б) администраторът не е задължен 
да предостави съответната 
информация, докато не получи 
следното:
i) таксата, наложена съгласно буква 
а) от настоящия член, и
ii) всяка информация за 
самоличността на лицето, подало 
искането, която администраторът 
може да изиска в разумни граници. 
в) ако администратор на данни е 
отговорил в предишни случаи на 
искане от физическо лице, то той не 
е длъжен да отговори на ново 
идентично или подобно искане от 
същото физическо лице по същия 
параграф, освен ако не е изминал 
разумен срок от отговора на 
предишното искане и отправянето на 
настоящото;
г) администраторът трябва да се 
съобрази с всички насоки, предвидени в 
член 38, когато взема решение дали: 
i) дадено ново искане е идентично или 
подобно на предишно;
ii) е изминал разумен срок от отговора 
на предишното искане и отправянето 
на настоящото.

Or. en
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Обосновка

Налагането на разумна такса е съвместимо с основните права. Справедливо е да се 
разубеждават спекулативни, повтарящи се и злонамерени искания, за да се 
възпрепятства възлагането на непропорционална тежест върху администраторите.

Изменение 1147
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1148
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 1149
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Като определя кога даден субект на данни упражнява правото си явно прекомерно, 
Комисията би взела страна по същество относно правата на субекта на данни. Освен 
това се касае за тясно определен кръг от въпроси, които следва да се оставят на 
практиката на надзора и съда.

Изменение 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 1151
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1152
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1153
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Това е излишно.

Изменение 1154
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като поиска 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, да приема 
делегирани актове в съответствие с
член 86 с цел допълнително уточняване 
на критериите и изискванията относно 
таксите, посочени в параграф 4.

Or. en

Изменение 1155
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Оправомощаването би изпреварило провеждащите се консултации по проекта за 
регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при 
електронни транзакции на вътрешния пазар. Определянето на стандартни образци и 
процедури за комуникацията в електронна форма навлиза съществено в областта на 
техническите стандарти, касаещи също и публичната сфера.

Изменение 1156
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 1157
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1158
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1159
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Това е излишно.

Изменение 1160
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установява
образци и стандартни процедури за 
комуникацията, посочена в параграф 2, 
включително за електронния формат. 

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 за 
целите на установяването на образци 
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Когато прави това, Комисията взема 
целесъобразни мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

и стандартни процедури за 
комуникацията, посочена в параграф 2, 
включително за електронния формат. 
Когато прави това, Комисията взема 
целесъобразни мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

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 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1162
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6



AM\928600BG.doc 159/177 PE506.146v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1163
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Комисията може да установява 
образци за комуникацията, посочена в
параграф 2, включително за 
електронния формат. Когато прави това, 
Комисията взема целесъобразни мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия. Тези актове за 
изпълнение се приемат от Комисията, 
след като приеме становище от 
Европейския комитет по защита на 
данните в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2. Ако Комисията се позове 
на прерогативите си по член 10 от 
Регламент (ЕС) 1025/2012, тя трябва 
да гарантира подходящо 
представителство на 
микропредприятията, малките и 
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средните предприятия, групите на 
потребители и споразумение с 
Европейския комитет по защита на 
данните за използването на тези 
промишлени стандарти за целите на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Проверките и равносметките, като алтернатива на акт на Комисията, могат да 
изискват промишлен стандарт. В този случай следва да се направи консултация с 
ЕКЗД и да се запази подходящото представителство на МСП и потребителите.

Изменение 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Права по отношение на 
получателите

Задължение за уведомяване при 
коригиране и заличаване

Or. de

Обосновка

В член 13 не се съдържат никакви права по отношение на получатели на данни.

Изменение 1165
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Администраторът съобщава всяко 
извършено в съответствие с 
членове 16 и 17 коригиране или 
заличаване на всеки получател, на 
когото данните са били предадени, 

заличава се
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освен ако това е невъзможно или 
изисква непропорционално големи 
усилия.

Or. de

Обосновка

Член 13 се разделя на два нови параграфа.

Изменение 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Администраторът съобщава всяко 
извършено в съответствие с членове 16 
и 17 коригиране или заличаване на 
всеки получател, на когото данните са 
били разкрити, освен ако това е 
невъзможно или изисква 
непропорционално големи усилия.

Администраторът съобщава всяко 
извършено в съответствие с членове 16 
и 17 коригиране или заличаване на 
всеки получател, с когото е в договорни 
отношения и на когото данните са 
били разкрити, освен ако това е 
невъзможно или изисква 
непропорционално големи усилия.

Or. en

Изменение 1167
Hélène Flautre

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Администраторът съобщава всяко 
извършено в съответствие с членове 16
и 17 коригиране или заличаване на 
всеки получател, на когото данните са 
били разкрити, освен ако това е 
невъзможно или изисква 
непропорционално големи усилия.

Администраторът съобщава всяко 
извършено в съответствие с членове 16
и 17 коригиране или всяко заличаване 
на всеки получател, на когото данните 
са били разкрити. Администраторът 
информира съответното лице за 
съществуването на тези трети лица.
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Or. fr

Изменение 1168
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Администраторът, пряко 
обработващ данни, съобщава всяко 
коригиране, заличаване или 
възражение, извършено в 
съответствие с членове 16, 17 или 19, 
на всеки получател, на когото 
данните са били предадени. В случай 
че получателите на лични данни са 
неизвестни на администратора, без 
това да се дължи на умисъл или 
небрежност от негова страна, той се 
освобождава от това задължение.

Or. de

Обосновка

Сегашното правило представлява огромно облекчение за субектите на данни, по-
специално при заличаване на данни. Това задължение съответства на задължението 
за поддържане на пълна документация относно получателите на данни, наложено на 
администратора в член 14, параграф 1.

Изменение 1169
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Администраторът, непряко 
обработващ данни, съобщава всяко 
коригиране, заличаване или 
възражение, извършено в 
съответствие с членове 16, 17 или 19, 
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на всеки получател, на когото 
данните са били предадени, освен ако 
те са му били съобщени в 
съответствие с параграф 1.

Or. de

Обосновка

Това задължение съответства на задължението за поддържане на ограничена 
документация относно получателите на данни, наложеното в член 14, параграф 2. 
Субектът на данни може да избира дали да изиска пълно заличаване от 
администратора, пряко обработващ данни, или частично заличаване от 
администратора, непряко обработващ данни.

Изменение 1170
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тежестта на доказване на 
изпълнението на посочените по-горе 
задължения е на администратора.

Or. de

Изменение 1171
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Стандартизирани информационни 

политики
1. Когато съществува поне един от 
рисковите фактори, посочени в член 
5б, параграфи 1—10, и когато се 
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събират лични данни, свързани с 
даден субект на данни, 
администраторът предоставя на 
субекта на данните следните 
сведения, преди да предостави 
информацията съгласно член 14:
а) дали личните данни се събират над 
минимума, необходим за всеки 
отделен случай на обработването;
б) дали личните данни се съхраняват 
над минимума, необходим за всеки 
отделен случай на обработването;
в) дали личните данни се обработват 
за цели, различни от тези, за които са 
били събрани;
г) дали личните данни се 
разпространяват сред непублични 
трети лица за цели, различни от 
тези, за които са били събрани;
д) дали личните данни са продадени;
е) дали личните данни са съхранявани 
в криптирана форма.
2. Сведенията, посочени в параграф 1, 
се представят съгласно приложение Х 
в подравнена таблична форма с текст 
и символи в следните три колони:
а) първата колона описва графичните 
форми, изобразяващи тези сведения;
б) втората колона съдържа основна 
информация, описваща тези сведения;
в) третата колона описва 
графичните форми, посочващи дали 
конкретно сведение е изпълнено.
3. Информацията, посочена в 
параграфи 1 и 2, се представя по лесно 
забележим и четлив начин и се 
обявява на език, който без 
затруднение се разбира от 
потребителите на държавите 
членки, на които се предоставя 
информацията. Ако сведенията се 
представят в електронен вид, те 
трябва да бъдат машинночитаеми.
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4. Допълнителни сведения не се 
предоставят. Подробните обяснения 
или допълнителни забележки във 
връзка със сведенията, посочени в 
параграф 1, могат да бъдат 
предоставени заедно с другите 
изисквания за информация съгласно 
член 14. 
5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 за 
целите на допълнително уточняване 
на сведенията, посочени в параграф 1, 
и тяхното представяне, съгласно 
посоченото в параграф 2 и в 
приложение Х.

Or. en

Обосновка

Субектите на данни трябва да бъдат информирани за операциите по обработване на 
данните, използвани от субекта, с когото взаимодействат, без да са затруднени от 
предоставения им цялостен обем информация. За да се позволи по-бързо разбиране и 
по-добра съвместимост на политиките за защита на данните, при предоставянето 
на информация на субекта на данни администраторите трябва да оповестят 
накратко чрез символи информационните си политики, преди да ги посочат подробно.

Изменение 1172
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Стандартизирани информационни 

политики
1. Когато се събират лични данни, 
свързани с даден субект на данни, 
администраторът предоставя на 
субекта на данните следните 
сведения, преди да предостави 
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информация съгласно член 14:
а) дали личните данни се събират над 
минимума, необходим за всеки 
отделен случай на обработването;
б) дали личните данни се съхраняват 
над минимума, необходим за всеки 
отделен случай на обработването;
в) дали личните данни се обработват 
за цели, различни от тези, за които са 
били събрани;
г) дали личните данни се 
разпространяват сред непублични 
трети лица за цели, различни от 
тези, за които са били събрани;
д) дали личните данни са продадени;
е) дали личните данни са съхранявани 
в криптирана форма.
2. Сведенията, посочени в параграф 1, 
се представят съгласно приложение Х 
в подравнена таблична форма с текст 
и символи в следните три колони:
а) първата колона описва графичните 
форми, изобразяващи тези сведения;
б) втората колона съдържа основна 
информация, описваща тези сведения;
в) третата колона описва
графичните форми, посочващи дали 
конкретно сведение е изпълнено.
3. Информацията, посочена в 
параграфи 1 и 2, се представя по лесно 
забележим и четлив начин и се 
обявява на език, който без 
затруднение се разбира от 
потребителите на държавите 
членки, на които се предоставя 
информацията. Ако сведенията се 
представят в електронен вид, те 
трябва да бъдат машинночитаеми.
4. Допълнителни сведения не се 
предоставят. Подробните обяснения 
или допълнителни забележки във 
връзка със сведенията, посочени в 
параграф 1, могат да бъдат 
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предоставени заедно с другите 
изисквания за информация съгласно 
член 14.
5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
сведенията, посочени в параграф 1, и 
тяхното представяне, съгласно 
посоченото в параграф 2 и в 
приложение Х.

Or. en

Обосновка

Субектите на данни трябва да бъдат информирани за операциите по обработване на 
данните, използвани от субекта, с когото взаимодействат, без да са затруднени от 
предоставения им цялостен обем информация. За да се позволи по-бързо разбиране и 
по-добра съвместимост на политиките за защита на данните, при предоставянето 
на информация на субекта на данни администраторите трябва да оповестят 
накратко чрез символи информационните си политики, преди да ги посочат подробно.

Изменение 1173
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се събират лични данни, 
свързани с даден субект на данни, 
администраторът предоставя на 
субекта на данните най-малко 
следната информация относно:

заличава се

а) наименованието и координатите 
за връзка на администратора, на 
представителя на администратора, 
ако има такъв, и на длъжностното 
лице по защита на данните;
б) целите на обработването, за които 
личните данните са предназначени, 
включително договорните клаузи и 
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общите условия, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква б), и законните 
интереси, преследвани от 
администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);
в) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни;
г) съществуването на право да се 
изиска от администратора достъп до 
личните данни, свързани със субекта 
на данните, както и тяхното 
коригиране или заличаване, или да се 
изрази възражение срещу 
обработването на такива лични 
данни;
д) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган и да бъдат 
предоставени неговите координати за 
връзка;
е) получателите или категориите 
получатели на лични данни;
ж) когато е приложимо, информация 
че администраторът възнамерява да 
предаде данните на трета държава 
или на международна организация, 
както и информация за нивото на 
защита, осигурено от тази трета 
държава или международна 
организация, с позоваване на 
решението на Комисията относно 
адекватността;
з) всяка допълнителна информация, 
необходима за гарантиране на 
добросъвестното обработване по 
отношение на субекта на данните, 
като се отчитат конкретните 
обстоятелства, при които се 
събират личните данни.

Or. en
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Изменение 1174
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се събират лични данни, 
свързани с даден субект на данни, 
администраторът предоставя на субекта 
на данните най-малко следната 
информация относно:

1. Когато не съществува нито един от 
рисковите фактори, посочени в член 
5б, параграфи 1—10, и когато се 
събират лични данни, свързани с даден 
субект на данни, администраторът 
предоставя на субекта на данните, ако е 
поискана, следната информация.

Когато съществуват най-малко два 
от рисковите фактори, посочени в 
член 5б, параграфи 1—10, и когато се 
събират лични данни, свързани с 
даден субект на данни, 
администраторът предоставя на 
субекта на данните най-малко 
следната информация.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1175
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се събират лични данни,
свързани с даден субект на данни, 
администраторът предоставя на 
субекта на данните най-малко
следната информация относно:

1. Администраторът, пряко 
обработващ данни, и евентуално негов 
представител поддържат 
документация най-малко относно
следното:

Or. de
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Обосновка

Членове 14 и 28 се обединяват, като на различните администратори се налагат 
различни задължения. Задълженията за предоставяне на информация и за 
поддържане на документация следва да са до голяма степен еднакви за 
администраторите, за да бъдат улеснени те при изпълнението на задълженията си.

Изменение 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се събират лични данни, 
свързани с даден субект на данни, 
администраторът предоставя на субекта 
на данните най-малко следната 
информация относно:

1. Когато се събират лични данни, 
свързани с даден субект на данни, 
администраторът предоставя на субекта 
на данните най-малко следната 
информация. Следващите параграфи 
не се прилагат към малки 
предприятия при извършването на 
тяхната дейност и за данни, които 
са строго и изключително за тяхна 
вътрешна употреба.

Or. en

Изменение 1177
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се събират лични данни, 
свързани с даден субект на данни, 
администраторът предоставя на субекта 
на данните най-малко следната 
информация относно:

1. Когато се събират лични данни, 
свързани с даден субект на данни, 
администраторът предоставя или прави 
лесно достъпна за субекта на данните 
следната информация относно:
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Or. en

Обосновка

Необходимостта да се „предоставя информация“ възпрепятства приемането на 
практически подходи към прозрачността.

Изменение 1178
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато лични данни, свързани с 
даден субект на данни, се събират от 
субекта на данни, в момента на 
предоставяне на личните данни 
администраторът предоставя на 
субекта на данни следната 
информация:
а) идентификацията и подробности 
за договора на администратора, на 
представителя на администратора, 
ако има такъв, и на длъжностното 
лице по защита на данните; 
б) целта на обработването, за която 
личните данни са предназначени, 
включително клаузите на договора и 
общите условия.
По искане на субекта на данните се 
предоставя допълнителна 
информация, която включва 
следното: 
а) срока, за който ще се съхраняват 
личните данни; 
б) съществуването на право да се 
изиска от администратора достъп до 
личните данни, свързани със субекта 
на данните, както и тяхното 
коригиране или заличаване, или да се 
възрази срещу обработването на 
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такива лични данни; 
в) правото да бъде подадена жалба до 
надзорния орган и да бъдат 
предоставени неговите координати за 
връзка; 
г) получателите или категориите 
получатели на лични данни; 
д) когато е приложимо, информация 
че администраторът възнамерява да 
предаде данните на трета държава 
или на международна организация, 
както и информация за нивото на 
защита, осигурено от тази трета 
държава или международна 
организация, с позоваване на 
решението на Комисията относно 
адекватността; 
е) всяка допълнителна информация, 
необходима за гарантиране на 
добросъвестното обработване по 
отношение на субекта на данните, 
като се отчитат конкретните 
обстоятелства, при които се 
събират личните данни. 

Or. en

Обосновка

Това би трябвало да бъде процес, състоящ се от две стъпки.

Изменение 1179
Louis Michel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименованието и координатите за 
връзка на администратора, на 
представителя на администратора, ако 
има такъв, и на длъжностното лице по 
защита на данните;

а) идентификацията и координатите за 
връзка на администратора, на 
представителя на администратора, ако 
има такъв, и на длъжностното лице по 
защита на данните или, ако има 
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значение, идентификацията и 
координатите за връзка на групата 
предприятия и нейното длъжностно 
лице по защита на данните;

Or. en

Изменение 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименованието и координатите за 
връзка на администратора, на 
представителя на администратора, ако 
има такъв, и на длъжностното лице 
по защита на данните;

а) идентификацията и координатите за 
връзка на администратора и на 
представителя на администратора, ако 
има такъв;

Or. en

Изменение 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименованието и координатите за 
връзка на администратора, на 
представителя на администратора, ако 
има такъв, и на длъжностното лице по 
защита на данните;

а) координатите за връзка на 
администратора, на представителя на 
администратора, ако има такъв, и на 
длъжностното лице по защита на 
данните;

Or. es

Изменение 1182
Michèle Striffler
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименованието и координатите за 
връзка на администратора, на 
представителя на администратора, ако 
има такъв, и на длъжностното лице по 
защита на данните;

а) идентификацията и координатите за 
връзка на администратора, на
представителя на администратора, ако 
има такъв, и координатите за връзка
на длъжностното лице по защита на 
данните;

Or. fr

Обосновка

Изискването за предоставяне на информация относно самоличността на 
длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) следва да се замени с изискване за 
предоставяне на стандартна информация под формата на координати за връзка с 
ДЛЗД, за да се гарантира неговата независимост и да се предотврати нуждата от 
осъвременяване на информацията, в случай че ДЗЛД бъде сменено.

Изменение 1183
Alexander Alvaro

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целите на обработването, за които 
личните данните са предназначени, 
включително договорните клаузи и 
общите условия, когато обработването 
се основава на член 6, параграф 1, 
буква б), и законните интереси, 
преследвани от администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);

б) конкретните цели на 
обработването, за които личните 
данните са предназначени, както и 
информация относно сигурността на 
обработването на личните данни,
включително договорните клаузи и 
общите условия, когато обработването 
се основава на член 6, параграф 1, 
буква б), и законните интереси, 
преследвани от администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);

Or. en
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Обосновка

Тъй като сигурността е съществена част от защитата на данните, тази 
информация се счита за важна за субекта на данните.

Изменение 1184
Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целите на обработването, за които 
личните данните са предназначени, 
включително договорните клаузи и 
общите условия, когато обработването 
се основава на член 6, параграф 1, 
буква б), и законните интереси, 
преследвани от администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);

б) целите на обработването, за които 
личните данните са предназначени, 
включително договорните клаузи и 
общите условия, когато обработването 
се основава на член 6, параграф 1, 
буква б), и законните интереси, 
преследвани от администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е) и параграфи 1а и 
1б;

Or. en

Изменение 1185
Louis Michel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целите на обработването, за които 
личните данните са предназначени, 
включително договорните клаузи и 
общите условия, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква б), и законните 
интереси, преследвани от 
администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);

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

Изменение 1186
Josef Weidenholzer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целите на обработването, за които
личните данните са предназначени, 
включително договорните клаузи и 
общите условия, когато обработването 
се основава на член 6, параграф 1, 
буква б), и законните интереси, 
преследвани от администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);

б) целите на обработването, за които
всяка категория лични данни са 
предназначени, включително 
договорните клаузи и общите условия, 
когато обработването се основава на 
член 6, параграф 1, буква б), и
основният законен интерес, 
преследван от администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);

Or. en

Обосновка

В практиката субектите на данни често се сблъскват с общи отговори и така не 
получават правилната информация, така че изменението допълнително изяснява 
правилния отговор.

Изменение 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целите на обработването, за които 
личните данните са предназначени, 
включително договорните клаузи и 
общите условия, когато обработването 
се основава на член 6, параграф 1, 
буква б), и законните интереси, 
преследвани от администратора, когато 
обработването се основава на член 6,

б) конкретната цел или цели на 
обработването, за които личните 
данните са предназначени, включително
във връзка с разпоредбите на член 6, и 
по-специално договорните клаузи и 
общите условия, когато обработването 
се основава на член 6, параграф 1, 
буква б), и законните интереси, 
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параграф 1, буква е); преследвани от администратора, когато 
обработването се основава на член 6,
параграфи 1а и 1б;

Or. en

Изменение 1188
Sarah Ludford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целите на обработването, за които
личните данните са предназначени, 
включително договорните клаузи и 
общите условия, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква б), и законните 
интереси, преследвани от 
администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);

б) целта или целите, за които данните 
са предназначени да бъдат 
обработвани; и

Or. en

Обосновка

Субектът на данните не би трябвало да бъде претоварван с информация.


