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Изменение 1493
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право на преносимост на данните Право на получаване на данните

Or. en

Обосновка

„Правото на преносимост на данните“ не се предвижда в настоящия регламент. С 
изменението на заглавието и на параграфите членът е в съответствие със 
съображение 55.

Изменение 1494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 18 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право на преносимост на данните Право на получаване на данните

Or. en

Изменение 1495
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, 
когато личните данни се обработват 
с електронни средства и в 
структуриран и широко използван 
формат, да получи от 

заличава се
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администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е 
широко използван и позволява по-
нататъшното му ползване от 
субекта на данните.

Or. en

Изменение 1496
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, 
когато личните данни се обработват 
с електронни средства и в 
структуриран и широко използван 
формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е 
широко използван и позволява по-
нататъшното му ползване от 
субекта на данните.

заличава се

Or. en

Изменение 1497
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран 
и широко използван формат, да 
получи от администратора копие на 

1. Когато субектът на данни е 
предоставил лични данни и когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства, субектът на 
данните има право да получи от 
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данните, които се обработват, в 
електронен и структуриран формат, 
който е широко използван и позволява 
по-нататъшното му ползване от субекта 
на данните.

администратора копие на 
предоставените лични данни в 
електронен и структуриран формат, 
който е широко използван и позволява 
по-нататъшното му ползване от субекта 
на данните, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, 
от когото са изтеглени личните 
данни.

Or. en

Обосновка

Разумно е субектът да получи данните, които е предоставил на администратора.

Изменение 1498
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран и 
широко използван формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е 
широко използван и позволява по-
нататъшното му ползване от 
субекта на данните.

1. Освен ако не се изискват 
непропорционални усилия от страна 
на администратора на данни,
субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран и 
широко използван формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват.

Or. en

Обосновка

Така, както е формулиран, членът може да създаде фалшиви очаквания у субектите 
на данни, тъй като голяма част от личните данни в публичния сектор не са в 
електронен, структуриран и широко използван формат. Публичните органи, например 
общините, могат да имат множество бази данни и архиви. Ако даден гражданин 
изисква всички лични данни, които държи даден орган, за това може да е необходимо 
извънредно усилие от страна на органа.



PE506.164v02-00 6/178 AM\929505BG.doc

BG

Изменение 1499
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран и 
широко използван формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е 
широко използван и позволява по-
нататъшното му ползване от 
субекта на данните.

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран и 
широко използван формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват.

Or. en

Изменение 1500
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран и 
широко използван формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е широко 
използван и позволява по-нататъшното 
му ползване от субекта на данните.

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран и 
широко използван формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е широко 
използван и позволява по-нататъшното 
му ползване от субекта на данните.

Когато форматът, поискан от 
субекта на данните, не съвпада с 
формата на обработването на 
данните, администраторът може да 
наложи такса за конвертирането, 
която не може да надвишава 
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разходите за предоставяната услуга 
по пазарни цени.

Or. es

Обосновка

Изглежда, че важното при уреждането на това право не е толкова данните да се 
обработват в структуриран и широко използван формат, а по-скоро да се подават в 
структуриран и широко използван формат в съответните случаи. Въз основа на 
казаното по-горе и предвид това, че в някои случаи се използват формати за 
обработване на данни, които не са широко използвани, изглежда обосновано да се 
установи възможността за налагане на такса за конвертиране на данните в някои от 
поисканите формати.

Изменение 1501
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран 
и широко използван формат, да 
получи от администратора копие на 
данните, които се обработват, в 
електронен и структуриран формат, 
който е широко използван и позволява 
по-нататъшното му ползване от субекта 
на данните.

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен, 
оперативно съвместим и структуриран 
формат, който е широко използван и 
позволява по-нататъшното му ползване 
от субекта на данните.

Or. en

Изменение 1502
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран 
и широко използван формат, да 
получи от администратора копие на 
данните, които се обработват, в 
електронен и структуриран формат, 
който е широко използван и позволява 
по-нататъшното му ползване от субекта 
на данните.

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е широко 
използван и позволява по-нататъшното 
му ползване от субекта на данните.

Or. en

Обосновка

Използването от администратора на данни в необичайни формати не може да е 
причина за отказване на каквито и да било права на субекта.

Изменение 1503
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран
и широко използван формат, да 
получи от администратора копие на 
данните, които се обработват, в 
електронен и структуриран формат, 
който е широко използван и позволява 
по-нататъшното му ползване от субекта 
на данните.

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен, 
оперативно съвместим и структуриран 
формат, който е широко използван и 
позволява по-нататъшното му ползване 
от субекта на данните.

Or. en

Изменение 1504
Timothy Kirkhope
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от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран и 
широко използван формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е широко 
използван и позволява по-нататъшното 
му ползване от субекта на данните.

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран и 
широко използван формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е широко 
използван и позволява по-нататъшното 
му ползване от субекта на данните, 
доколкото не нарушава правата на 
интелектуална собственост или 
законните частни търговски 
практики на администратора на 
данни.

Or. en

Изменение 1505
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право, когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства и в структуриран 
и широко използван формат, да 
получи от администратора копие на 
данните, които се обработват, в 
електронен и структуриран формат, 
който е широко използван и позволява 
по-нататъшното му ползване от субекта 
на данните.

1. Когато субектът на данни е 
предоставил лични данни и когато 
личните данни се обработват с 
електронни средства, субектът на 
данните има право да получи от 
администратора копие на 
предоставените лични данни в 
електронен и структуриран формат, 
който е широко използван и позволява 
по-нататъшното му ползване от субекта 
на данните, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, 
от когото са изтеглени личните 
данни.
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Or. en

Изменение 1506
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на 
съгласие или договор, субектът на 
данните има право да предава тези 
лични данни, както и друга 
информация, предоставена от него и 
запазена чрез система за 
автоматизирано обработване, на 
друга система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, 
от когото са изтеглени личните 
данни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правото на получаване на данни трябва да е приложимо, независимо от конкретното 
основание за обработването.

Изменение 1507
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на 
съгласие или договор, субектът на 
данните има право да предава тези 

заличава се
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лични данни, както и друга 
информация, предоставена от него и 
запазена чрез система за 
автоматизирано обработване, на
друга система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, 
от когото са изтеглени личните 
данни.

Or. en

Изменение 1508
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на 
съгласие или договор, субектът на 
данните има право да предава тези 
лични данни, както и друга 
информация, предоставена от него и 
запазена чрез система за 
автоматизирано обработване, на 
друга система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, 
от когото са изтеглени личните 
данни.

заличава се

Or. en

Изменение 1509
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на 
съгласие или договор, субектът на 
данните има право да предава тези 
лични данни, както и друга 
информация, предоставена от него и 
запазена чрез система за 
автоматизирано обработване, на 
друга система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, 
от когото са изтеглени личните 
данни.

заличава се

Or. en

Изменение 1510
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на съгласие 
или договор, субектът на данните има 
право да предава тези лични данни, 
както и друга информация, 
предоставена от него и запазена чрез 
система за автоматизирано обработване, 
на друга система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, от 
когото са изтеглени личните данни.

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на съгласие 
или договор, субектът на данните има 
право да предава тези лични данни, 
както и друга информация, 
предоставена от него и запазена чрез 
система за автоматизирано обработване, 
на друга система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, от 
когото са изтеглени личните данни.

Администраторът, от когото са 
изтеглени данните, пристъпва към 
заличаването им, освен ако не 
продължава да ги обработва на друго 
валидно правно основание. Правото на 
Съюза и на държавите членки може 
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да урежда случаите, в които да 
съществува правно задължение за 
съхранението на данните, като се 
основава на цели от обществен 
интерес, пропорционални на 
преследваната цел, и като зачита 
същността на правото на защита на 
личните данни.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се разгледа връзката между това право и заличаването на данни. По 
принцип преносимостта по отношение на получаване на копие от данните не включва 
по необходимост заличаването на същите. Но когато говорим за преносимост в 
строгия смисъл на думата, т.е. прехвърляне от един администратор на друг, тогава 
се налага да се постави въпросът със заличаването. Все пак ще е необходимо тук да 
се предвидят известни предпазни механизми за случаите, при които е необходимо 
запазването на данните.

Изменение 1511
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на 
съгласие или договор, субектът на 
данните има право да предава тези 
лични данни, както и друга 
информация, предоставена от него и 
запазена чрез система за 
автоматизирано обработване, на друга 
система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, от 
когото са изтеглени личните данни.

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни, субектът на 
данните има право да предава тези 
лични данни, както и друга 
информация, предоставена от него и 
запазена чрез система за 
автоматизирано обработване, на друга 
система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, от 
когото са изтеглени личните данни.

Or. en
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Изменение 1512
Michèle Striffler

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на съгласие 
или договор, субектът на данните има 
право да предава тези лични данни,
както и друга информация, 
предоставена от него и запазена чрез 
система за автоматизирано обработване, 
на друга система, в широко използван 
електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, от 
когото са изтеглени личните данни.

2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на съгласие 
или договор, субектът на данните има 
право да предава тези лични данни, 
запазени чрез система за 
автоматизирано обработване, на друга 
система, в широко използван 
електронен формат, с изключение на 
данни, които засягат търговската 
тайна, които са предоставени на 
хартиен носител, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, от 
когото са изтеглени личните данни.

Or. fr

Изменение 1513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато параграфи 1 и 2 се 
отнасят до данни, свързани със 
здравословното състояние, или данни, 
обработвани за исторически, 
статистически или научни цели, и в 
съответствие с условията и 
защитните механизми, посочени в 
членове 81 и 83, администраторът 
може да си запази правото да 
гарантира валидността на данните, 
като включи форма на официална 
проверка.
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Or. en

Обосновка

В интерес на субекта на данните е да се гарантира валидността на чувствителните 
данни, когато такива данни се обработват за здравни и/или изследователски цели и 
когато такива данни трябва да се прехвърлят от администратора в друга система за 
автоматизирано обработване. Въвеждането на цифрова проверка чрез електронни 
подписи или схеми за електронна идентификация ще спомогне процесът да стане по-
сигурен и ще допълни разработваните понастоящем действия по Програмата в 
областта на цифровите технологии за Европа.

Изменение 1514
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки насърчат и 
използват свободно достъпен и лесен 
за ползване формат за упражняване 
на правото на преносимост на 
данните.

Or. en

Изменение 1515
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При упражняване на правото си на 
преносимост на данни субектът на 
данните трябва да информира 
администратора, от който изтегля 
данните, че желае заличаване на тези 
данни в съответствие с разпоредбите 
на член 17.

Or. fr



PE506.164v02-00 16/178 AM\929505BG.doc

BG

Изменение 1516
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 
електронния формат, посочен в 
параграф 1, както и техническите 
стандарти, условията и процедурите 
за предаването на лични данни 
съгласно параграф 2. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. de

Обосновка

Der Regelungsgehalt ist wesentlich iSd Art 291 AEUV. Erst durch die delegierten Rechtsakte 
würden der Anwendungsbereich und die Umsetzung der in den Absätzen 1 und 2 aufgestellten 
Anforderungen für die betroffenen Rechtsanwender präzise bestimmt. Eine solche Regelung 
sollte soweit wie möglich in der Verordnung selbst erfolgen. Berührt wären auch technische 
Standards und Verfahren, die bestehende Formate und Infrastruktur in den Mitgliedstaaten 
berühren. Soweit die Kommission festlegen könnte, in welchem Format ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher personenbezogene Daten vorhalten muss, wäre dies ein 
Eingriff in den Geschäftsbetrieb und grundrechtsrelevant.

Изменение 1517
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 
електронния формат, посочен в 

заличава се
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параграф 1, както и техническите 
стандарти, условията и процедурите 
за предаването на лични данни 
съгласно параграф 2. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1518
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 
електронния формат, посочен в 
параграф 1, както и техническите 
стандарти, условията и процедурите 
за предаването на лични данни 
съгласно параграф 2. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1519
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 
електронния формат, посочен в 
параграф 1, както и техническите 
стандарти, условията и процедурите 

заличава се
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за предаването на лични данни 
съгласно параграф 2. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1520
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи
електронния формат, посочен в 
параграф 1, както и техническите 
стандарти, условията и процедурите за 
предаването на лични данни съгласно 
параграф 2. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел
уточняване на електронния формат, 
посочен в параграф 1, както и 
техническите стандарти, условията и 
процедурите за предаването на лични 
данни съгласно параграф 2.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1521
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 3. Електронният формат, свързаните 
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електронния формат, посочен в 
параграф 1, както и техническите 
стандарти, условията и процедурите 
за предаването на лични данни съгласно 
параграф 2. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

с него функционалности и процедури 
за предаването на лични данни съгласно
параграф 2 се определят от 
администратора при позоваване на 
най-подходящите налични 
стандарти в сектора или на
стандартите, определени от 
заинтересованите страни в сектора 
или от органите по стандартизация.
Комисията насърчава и подпомага 
сектора, заинтересованите страни и 
органите по стандартизация при 
планирането и приемането на 
техническите стандарти, условията
и процедурите за предаването на 
лични данни съгласно параграф 2.

Or. en

Изменение 1522
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Параграфи 2 и 3 не се прилагат 
спрямо публичния сектор.

Or. en

Изменение 1523
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 

1. Субектът на данни има право по 
всяко време на възражение срещу 
обработването на лични данни, което е 
основано на член 6, параграф 1, 
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лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), 
освен ако администраторът не 
докаже, че са налице императивни 
законни основания за обработването, 
които имат преимущество пред 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните.

букви г), д) и е).

Or. en

Изменение 1524
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 
лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), 
освен ако администраторът не 
докаже, че са налице императивни 
законни основания за обработването, 
които имат преимущество пред 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните.

1. Субектът на данни винаги има право 
по всяко време на възражение срещу 
обработването на лични данни, което е 
основано на член 6, параграф 1, 
букви г), д) и е). Това право се 
представя изрично на субекта на 
данните в разбираем вид, който ясно 
се разграничава от останалата 
информация.

Or. en

Изменение 1525
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
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неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 
лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), 
освен ако администраторът не докаже, 
че са налице императивни законни
основания за обработването, които 
имат преимущество пред интересите 
или основните права и свободи на 
субекта на данните.

неговата конкретна ситуация, на 
възражение, освен ако администраторът 
не докаже, че са налице законни
интереси, които имат преимущество 
пред интересите на субекта на данните.
Право на възражение не съществува, 
ако задължението за обработване се 
изисква по закон.

Or. de

Обосновка

Формулировката на съображението в параграф 1 от предложението за регламент се 
различава от формулировката на съображението в член 6, параграф 1, буква е) и от 
досегашното съображение в Директива 95/46/ЕО; член 14, буква а) се различава от 
член 7, буква е).

Изменение 1526
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 
лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), 
освен ако администраторът не 
докаже, че са налице императивни 
законни основания за обработването, 
които имат преимущество пред 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните.

1. Субектът на данни има право по 
всяко време на възражение срещу 
обработването на лични данни, което е 
основано на член 6, параграф 1, 
букви г), д) и е).

Or. en
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Изменение 1527
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 
лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), 
освен ако администраторът не докаже, 
че са налице императивни законни 
основания за обработването, които имат 
преимущество пред интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните.

1. Субектът на данни има право на 
възражение, по всяко време и на 
основание, свързано с неговата 
конкретна ситуация, срещу 
обработването на лични данни, което е 
основано на член 6, параграф 1, 
букви г), д) и е), освен ако 
администраторът не докаже, че са 
налице императивни законни основания 
за обработването, които имат 
преимущество пред интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните.

Or. en

Изменение 1528
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 
лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), 
освен ако администраторът не 
докаже, че са налице императивни 
законни основания за обработването, 
които имат преимущество пред 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните.

1. Субектът на данни има право по 
всяко време на възражение срещу 
обработването на лични данни, което е 
основано на член 6, параграф 1, букви г) 
и д).
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Or. en

Изменение 1529
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 
лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), 
освен ако администраторът не 
докаже, че са налице императивни 
законни основания за обработването, 
които имат преимущество пред 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните.

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на императивно законно
основание, свързано с неговата 
конкретна ситуация, на възражение 
срещу обработването на свързани с него 
лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е).

Or. en

Изменение 1530
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
всяко време и на основание, свързано с 
неговата конкретна ситуация, на 
възражение срещу обработването на 
лични данни, което е основано на 
член 6, параграф 1, букви г), д) и е), 
освен ако администраторът не докаже, 
че са налице императивни законни 
основания за обработването, които имат 
преимущество пред интересите или 
основните права и свободи на субекта 

1. Субектът на данни има право по 
всяко време на възражение срещу 
обработването на лични данни, което е 
основано на член 6, параграф 1, 
букви г), д) и е), освен ако 
администраторът не докаже, че са 
налице императивни законни основания 
за обработването, които имат 
преимущество пред интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните.
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на данните.

Or. en

Обосновка

На практика е невъзможно даден субект на данни да оспори конкретна ситуация, в 
която е попаднал. Субектът на данните следва винаги да има възможността да 
прави възражения, като в такъв случай администраторът би могъл да му докаже, че 
са налице императивни законни основания, които правят обработването законно.

Изменение 1531
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се обработват лични данни 
за целите на директния маркетинг, 
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните в 
разбираем вид, който ясно се 
разграничава от останалата 
информация.

заличава се

Or. en

Изменение 1532
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се обработват лични данни за 
целите на директния маркетинг, 
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 

2. Когато се обработват лични данни въз 
основа на член 6, параграф 1, буква е),
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
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неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин и в ясно различим вид 
от останалата информация.

неговите лични данни за тази цел. Това 
право се представя изрично на субекта 
на данните по разбираем начин и в ясно 
различим вид от останалата 
информация.

Or. de

Обосновка

Bei einer Datenverarbeitung auf Grundlage der Abwägungsklausel in Art. 6 Abs. 1 f) ist zum 
Schutz der Belange des Betroffenen ein bedingungsloses Widerspruchsrecht notwendig. Dies 
gilt insbesondere für die Weitergabe von Kundendaten an Dritte zu Werbezwecken. Die in 
Art. 19 Abs. 2 des Verordnungsvorschlags vorgesehene Re-gelung impliziert eine 
grundsätzliche Zulässigkeit der Datenweitergabe und Daten-nutzung zu Werbezwecken, die 
aus Verbraucher- und Datenschutzsicht kritisch beur-teilt wird und eine Absenkung des 
derzeit in Deutschland geltenden Datenschutzni-veaus zur Folge hätte.

Изменение 1533
Timothy Kirkhope

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се обработват лични данни за 
целите на директния маркетинг, 
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин и в ясно различим вид 
от останалата информация.

2. Когато се обработват лични данни за 
целите на директния маркетинг, 
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя на 
субекта на данните по разбираем и ясен
начин и в ясно различим вид от 
останалата информация.

Or. en

Изменение 1534
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се обработват лични данни 
за целите на директния маркетинг, 
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин и в ясно различим вид 
от останалата информация.

2. Обработването на лични данни за 
целите на директния маркетинг изисква 
изричното съгласие на субекта на 
данните. Данните не се предоставят 
на трети страни. Съгласието може 
да бъде оттеглено безплатно и по 
всяко време. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин и в ясно различим вид 
от останалата информация.

Or. en

Изменение 1535
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се обработват лични данни за 
целите на директния маркетинг, 
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин и в ясно различим вид 
от останалата информация.

2. Когато лични данни се обработват 
или са предназначени да се 
обработват за целите на директния 
маркетинг, субектът на данните има 
право по всяко време и без 
допълнителна обосновка на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин и в ясно различим вид 
от останалата информация.

Or. en

Изменение 1536
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се обработват лични данни 
за целите на директния маркетинг, 
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин и в ясно различим вид 
от останалата информация

2. Обработването на лични данни за 
целите на директния маркетинг изисква 
изричното съгласие на субекта на 
данните. Данните не се предоставят 
на трети страни. Съгласието може 
да бъде оттеглено безплатно и по 
всяко време. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин и в ясно различим вид 
от останалата информация.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията би намалило значително степента на защита на 
данните в сферата на директния маркетинг в някои държави членки.

Изменение 1537
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато се обработват лични данни за 
целите на директния маркетинг, 
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин и в ясно различим вид 
от останалата информация.

2. Когато се обработват лични данни за 
целите на директния маркетинг, 
субектът на данните има право на 
възражение срещу обработването на 
неговите лични данни за такъв вид 
маркетинг. Това право се представя 
изрично на субекта на данните по 
разбираем начин и в ясно различим вид 
от останалата информация.

Това право включва правото на 
възражение срещу събирането и 
използването на лични данни, 
получени чрез онлайн проследяване на 
предпочитанията и поведението в 
различни уебсайтове на субекта на 
данните. Когато даден субект на 
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данни изрази това право на 
възражение чрез технически средства 
като настройки на браузър, 
администраторите и 
обработващите лични данни зачитат 
това възражение в съответствие с 
техническите стандарти и трябва да 
получат съгласието на субекта на 
данните да обработват лични данни 
от онлайн проследяване за 
маркетингови цели. Съгласието за 
онлайн проследяване позволява 
непрекъснато онлайн проследяване 
във всички уебсайтове, освен ако 
впоследствие съгласието не бъде 
оттеглено от субекта на данните.

Or. en

Изменение 1538
Timothy Kirkhope

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е повдигнато възражение 
съгласно параграфи 1 и 2, 
администраторът престава да 
използва или да обработва по друг 
начин съответните лични данни.

заличава се

Or. en

Изменение 1539
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е повдигнато възражение 3.Когато е повдигнато възражение 
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съгласно параграфи 1 и 2, 
администраторът престава да използва 
или да обработва по друг начин
съответните лични данни.

съгласно параграфи 1 и 2, 
администраторът използва съответните 
лични данни само за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели или, в 
зависимост от избрания вариант, ги 
заличава.

Or. hu

Обосновка

От гледна точка на масивите със статистически данни, формиращи основата на 
различни тенденции и проучвания, въпросните лични данни остават приложими в 
резултат от прекратяването на взаимоотношенията между администратора и 
субекта на данните. Например: масивите с исторически данни относно ползвателите 
на банкови услуги не могат да се поддържат, ако всяка банка заличава данните на 
всички клиенти, прекратили взаимоотношения с нея.

Изменение 1540
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е повдигнато възражение 
съгласно параграфи 1 и 2, 
администраторът престава да използва 
или да обработва по друг начин 
съответните лични данни.

3. Когато е повдигнато възражение 
съгласно параграфи 1, 2 и 3а, 
администраторът престава да използва 
или да обработва по друг начин 
съответните лични данни.

Or. en

Изменение 1541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е повдигнато възражение 
съгласно параграфи 1 и 2, 
администраторът престава да използва 
или да обработва по друг начин 
съответните лични данни.

3. Когато е повдигнато възражение 
съгласно параграф 1, 
администраторът запознава субекта 
на данните с императивните законни 
основания с оглед на посочените в 
параграф 1 условия, или в обратния 
случай, престава да използва или да 
обработва по друг начин 
съответните лични данни. Когато е 
повдигнато възражение съгласно
параграф 2, администраторът престава 
да използва или да обработва по друг 
начин съответните лични данни.

Or. es

Изменение 1542
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато се обработват данни под 
псевдоним въз основа на член 6, 
параграф 1, субектът на данните има 
право на безплатно възражение. Това 
право се представя изрично на 
субекта на данните по разбираем 
начин и в ясно различим вид от 
останалата информация.

Or. en

Изменение 1543
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато се обработват данни под 
псевдоним въз основа на член 6, 
параграф 1, субектът на данните има 
право на безплатно възражение. Това 
право се представя изрично на 
субекта на данните по разбираем 
начин и в ясно различим вид от 
останалата информация.

Or. en

Изменение 1544
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки, основани на профилиране Мерки, основани на автоматизирано 
обработване

Or. en

Изменение 1545
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има 
правни последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел 
да се оценят определени лични 
аспекти, свързани с това физическо 
лице, или да се анализира или 

1. Всяко физическо лице има правото да 
възрази срещу това да бъде подложено 
на мерки, които се основават на 
създаването на профил съгласно 
член 4, параграф 2.
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прогнозира по-специално 
изпълнението на професионалните му 
задължения, неговото икономическо 
положение, местоположение, 
здравословно състояние, лични 
предпочитания, надеждност или 
поведение.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1546
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава на 
автоматизираното обработване на 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани с 
това физическо лице, или да се 
анализира или прогнозира по-специално 
изпълнението на професионалните му 
задължения, неговото икономическо 
положение, местоположение, 
здравословно състояние, лични 
предпочитания, надеждност или 
поведение.

Or. de
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Обосновка

И само частично автоматизирано обработване и оценка на определени факти също 
крие риск от невземане под внимание на важни аспекти, в резултат на което 
субектът на данни понася значителни вреди.

Изменение 1547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото 
да не подлежи на мярка, която има
правни последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или 
да се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всеки субект на данни има правото 
да отправи искане да не подлежи на 
мярка, която има неблагоприятни
последици за него и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оцени, анализира или прогнозира 
изпълнението на професионалните 
задължения на този субект на данни, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

Or. en

Обосновка

Допълнителни, специфични мерки за обработването на лични данни чрез автоматични 
средства са оправдани единствено в случаите, когато мярката има неблагоприятни 
правни последици; всяко друго профилиране, което представлява обработване на 
лични данни, е нормално обработване и подлежи на всички разпоредби на регламента.

Изменение 1548
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всяко физическо лице има правото,
както офлайн, така и онлайн, да не 
подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

Or. en

Изменение 1549
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото 
да не подлежи на мярка, която има
правни последици за него или го засяга
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или 
да се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всеки субект на данни има правото 
да не подлежи на обработване на 
лични данни, което има 
неблагоприятни правни последици за 
него или го засяга по подобен начин, и 
което се основава единствено на 
автоматизираното обработване на 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани с 
този субект на данните, или да се 
анализира или прогнозира по-специално 
изпълнението на професионалните 
задължения на субекта на данните, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
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надеждност или поведение.

Or. en

Изменение 1550
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено или предимно на 
автоматизираното обработване на 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани с 
това физическо лице, или да се 
анализира или прогнозира по-специално 
изпълнението на професионалните му 
задължения, неговото икономическо 
положение, местоположение, 
здравословно състояние, лични 
предпочитания, надеждност или 
поведение. Това автоматизирано 
обработване на данни може да 
включва прилагането на 
инструменти за уеб анализ, 
проследяване с цел оценка на 
поведението на потребителите, 
създаването на профили на движение 
чрез мобилни приложения или 
създаването на лични профили чрез 
социални мрежи.

Or. en

Изменение 1551
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено неблагоприятно, и която се 
основава единствено на 
автоматизираното обработване на 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани с 
това физическо лице, или да се 
анализира или прогнозира по-специално 
изпълнението на професионалните му 
задължения, неговото икономическо 
положение, местоположение, 
здравословно състояние, лични 
предпочитания, надеждност или 
поведение.

Or. pl

Изменение 1552
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или съответно го 
засяга, и която се основава преди 
всичко на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.
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Or. en

Изменение 1553
Timothy Kirkhope

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която се основава 
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение, без да се 
засягат правните и законни форми на 
профилиране за търговски цели или за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
съдебното преследване на 
престъпления.

Or. en

Изменение 1554
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или го засяга 
съществено, и която се основава 

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има правни 
последици за него или от правна 
гледна точка го засяга 
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единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

неблагоприятно, и която се основава
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

Or. de

Изменение 1555
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на мярка, която има 
правни последици за него или го засяга
съществено, и която се основава
единствено на автоматизираното 
обработване на данни, имащо за цел да 
се оценят определени лични аспекти, 
свързани с това физическо лице, или да 
се анализира или прогнозира по-
специално изпълнението на 
професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение.

1. Всяко физическо лице има правото да 
не подлежи на решение, което има 
правни последици за него и го засяга
отрицателно в значителна степен , и
което се основава единствено на 
автоматизираното обработване на 
данни, имащо за цел да се оценят 
определени лични аспекти, свързани с 
това физическо лице, или да се 
анализира или прогнозира изпълнението 
на професионалните му задължения, 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания или
надеждност.

Or. en

Изменение 1556
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Основава се на законните 
интереси, преследвани от 
администратора на данни.

Or. en

Изменение 1557
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че са спазени 
останалите разпоредби на 
настоящия регламент, дадено лице 
може да подлежи на мярка от вида, 
посочен в параграф 1, само ако 
обработването:

заличава се

а) се извършва по време на 
сключването или изпълнението на 
договор, когато искането за 
сключване или изпълнение на 
договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на 
получаване на човешка намеса; или
б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи 
мерки за защита на законните 
интереси на субекта на данните; или
в) се основава на съгласието на 
субекта на данните при спазване на 
условията, предвидени в член 7, и при 
наличието на подходящи гаранции.
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Or. en

Изменение 1558
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че са спазени останалите 
разпоредби на настоящия регламент, 
дадено лице може да подлежи на мярка 
от вида, посочен в параграф 1, само 
ако обработването:

2. При условие че са спазени останалите 
разпоредби на настоящия регламент, 
дадено лице може да подлежи на мярка, 
основана на профилирането, само ако 
обработването:

Or. en

Изменение 1559
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие че са спазени останалите 
разпоредби на настоящия регламент, 
дадено лице може да подлежи на мярка
от вида, посочен в параграф 1, само ако 
обработването:

2. При условие че са спазени останалите 
разпоредби на настоящия регламент, 
дадено лице може да подлежи на 
решение от вида, посочен в параграф 1, 
само ако обработването:

Or. en

Изменение 1560
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва по време на 
сключването или изпълнението на 
договор, когато искането за 
сключване или изпълнение на 
договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на 
получаване на човешка намеса; или

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване в съответствие с измененията на член 20, параграф 1 и параграф 2, 
буква в).

Изменение 1561
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва по време на 
сключването или изпълнението на 
договор, когато искането за 
сключване или изпълнение на 
договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на получаване на 
човешка намеса; или

а) е необходимо за изпълнението на 
договор, по който субектът на 
данните е страна, или на 
преддоговорни мерки, взети по искане 
на субекта на данните, при условие че
са предоставени подходящи мерки за 
защита на неговите законни интереси, 
като правото на получаване на човешка 
намеса; или

Or. en

Изменение 1562
Françoise Castex
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва по време на
сключването или изпълнението на 
договор, когато искането за сключване 
или изпълнение на договора, подадено 
от субекта на данните, е било 
удовлетворено или когато са 
предоставени подходящи мерки за 
защита на неговите законни интереси, 
като правото на получаване на човешка 
намеса; или

а) е необходимо за сключване или 
изпълнение на договор, когато искането 
за сключване или изпълнение на 
договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на получаване на 
човешка намеса; или

Or. en

Изменение 1563
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва по време на сключването 
или изпълнението на договор, когато 
искането за сключване или изпълнение 
на договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на получаване 
на човешка намеса; или

а) се извършва по време на сключването 
или изпълнението на договор, когато 
искането за сключване или изпълнение 
на договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, включително правото на 
предоставяне на съдържателна 
информация за логиката, използвана 
при профилирането, и правото на 
получаване на човешка намеса; или

Or. en

Изменение 1564
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва по време на сключването 
или изпълнението на договор, когато 
искането за сключване или изпълнение 
на договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на получаване 
на човешка намеса; или

а) се извършва по време на сключването 
или изпълнението на договор, когато 
искането за сключване или изпълнение 
на договора, подадено от субекта на 
данните, е било прегледано или когато 
са предоставени подходящи мерки за 
защита на неговите законни интереси, 
включително правото на получаване 
на информация относно критериите 
за профилиране и правото на 
получаване на човешка намеса; или

Or. en

Изменение 1565
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва по време на
сключването или изпълнението на 
договор, когато искането за сключване 
или изпълнение на договора, подадено 
от субекта на данните, е било 
удовлетворено или когато са 
предоставени подходящи мерки за 
защита на неговите законни интереси, 
като правото на получаване на човешка 
намеса; или

а) е необходимо за сключването или 
изпълнението на договор, когато 
искането за сключване или изпълнение 
на договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, включително правото на 
предоставяне на съдържателна 
информация за логиката, използвана 
при профилирането, и правото на 
получаване на човешка намеса, 
включително пояснение на 
постигнатото решение след такава 
намеса; или

Or. en
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Изменение 1566
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се извършва по време на сключването 
или изпълнението на договор, когато 
искането за сключване или изпълнение 
на договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на получаване на 
човешка намеса; или

а) се извършва по време на сключването 
или изпълнението на договор, когато 
искането за сключване или изпълнение 
на договора, подадено от субекта на 
данните, е било удовлетворено или 
когато са предоставени подходящи 
мерки за защита на неговите законни 
интереси, като правото на получаване на 
човешка намеса и механизъм, който му 
позволява да изложи своето мнение; 
или

Or. en

Изменение 1567
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) забранява профилиране, което има 
дискриминиращ ефект спрямо 
физическите лица въз основа на раса 
или етнически произход, на 
политически мнения, религия или 
убеждения, членство в професионален 
съюз, сексуална ориентация или 
полова идентичност, или което води 
до мерки с такъв ефект; забранява 
профилирането в контекста на 
заетостта, включително при 
практиката за включване на 
определени служители в черни 
списъци;
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Or. en

Изменение 1568
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) се основава на данни под 
псевдоним;

Or. en

Изменение 1569
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) не използва профилиране за 
идентифициране или разграничаване 
на деца;

Or. en

Изменение 1570
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи 
мерки за защита на законните 
интереси на субекта на данните; или

заличава се
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Or. en

Обосновка

Заличаване в съответствие с измененията на член 20, параграф 1 и параграф 2, 
буква в).

Изменение 1571
Joanna Senyszyn

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи 
мерки за защита на законните 
интереси на субекта на данните; или

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, което 
защитава законните интереси на
субектите на данните и предвижда 
защита от евентуална 
дискриминация в резултат на 
мерките, описани в параграф 1;

Or. en

Изменение 1572
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което
се предвиждат също подходящи мерки 
за защита на законните интереси на 
субекта на данните; или

б) е изрично разрешено от правно 
основание, което предвижда също 
подходящи мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данните; или

Or. en

Изменение 1573
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи мерки 
за защита на законните интереси на 
субекта на данните; или

б) е разрешено от правото на Съюза или 
на държава членка, в което се 
предвиждат също подходящи мерки за 
защита на законните интереси и на 
основните права на субекта на данните, 
включително правото на 
недискриминация; или

Or. en

Изменение 1574
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи мерки 
за защита на законните интереси на 
субекта на данните; или

б) е необходимо за спазване на правото 
на Съюза или на държава членка, в 
което се предвиждат също подходящи 
мерки за защита на законните интереси 
на субекта на данните; или

Or. en

Изменение 1575
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което
се предвиждат също подходящи 
мерки за защита на законните 

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, което 
защитава законните интереси на 
субектите на данните и предвижда 
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интереси на субекта на данните; или защита от евентуална 
дискриминация в резултат на 
мерките, описани в параграф 1; или

Or. en

Изменение 1576
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка, в което 
се предвиждат също подходящи мерки 
за защита на законните интереси на 
субекта на данните; или

б) е разрешено от правото на Съюза или 
на държава членка, в което се 
предвиждат също подходящи мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данните; или

Or. pl

Изменение 1577
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
на подходящи гаранции.

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
на подходящи гаранции, включително 
ефективна защита срещу евентуална 
дискриминация в резултат на 
мерките, описани в параграф 1.

Or. en

Изменение 1578
Alexander Alvaro
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
на подходящи гаранции.

в) се основава на член 6 от настоящия 
регламент и се съпътства от 
разпоредби на правото на Съюза или 
на държава членка, които 
предвиждат и подходящи мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данните.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1579
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се основава на съгласието на 
субекта на данните при спазване на 
условията, предвидени в член 7, и при 
наличието на подходящи гаранции.

в) е законно по силата на член 6, 
параграф 1, букви a)—е) от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1580
Joanna Senyszyn

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
на подходящи гаранции.

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
на подходящи гаранции, включително 
ефективна защита срещу евентуална 
дискриминация в резултат на 
мерките, описани в параграф 10.

Or. en

Изменение 1581
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
на подходящи гаранции.

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
на подходящи гаранции, включително 
възможността за оттегляне на 
съгласието по всяко време и 
ефективна защита срещу евентуална 
дискриминация в резултат на 
мерките, описани в параграф 1.

Or. en

Изменение 1582
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
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на подходящи гаранции. на подходящи гаранции;
администраторът трябва да 
приложи ефективна защита срещу 
евентуална дискриминация в 
резултат на мерките, описани в 
параграф 1; тези мерки трябва да са 
основани на научно признати 
математико-статистически 
процедури.

Or. en

Изменение 1583
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
на подходящи гаранции.

в) се основава на съгласието на субекта 
на данните при спазване на условията, 
предвидени в член 7, и при наличието 
на подходящи гаранции, включително 
ефективна защита срещу евентуална 
дискриминация в резултат на 
мерките, описани в параграф 1.

Or. en

Изменение 1584
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) се извършва за целите на 
наблюдението и предотвратяването 
на измами; или

Or. en
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Изменение 1585
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) е ограничено до данни под 
псевдоним; тези данни под псевдоним 
не трябва да се събират с данни за 
притежателя на псевдонима; член 19, 
параграф 3а се прилага съответно.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 15, параграф 3 от германския Закон за телевизионните медии, 
който насърчава използването на данни под псевдоним и определя ясна правна рамка 
за профилиране в областите, наред с другото, на рекламата и пазарното проучване.

Изменение 1586
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) се извършва въз основа на 
основателно подозрение за 
извършване на престъпление във вреда 
на администратора; или

Or. en

Изменение 1587
Louis Michel
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) се извършва за целите на 
оценяването на риска и 
кредитоспособността, като 
осигурява сигурност и надеждност на 
услугите, предоставяни от даден 
администратор; или

Or. en

Изменение 1588
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква вг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) е необходимо, за да се спази 
законния интерес на администратора 
в съответствие с член 6, параграф 1, 
буква йа); или

Or. en

Изменение 1589
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква вд) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вд) е необходимо за изпълнението на 
задача, която се осъществява в 
обществен интерес или при 
упражняване на официалните 
правомощия, които са предоставени 
на администратора или на трето 
лице, на което се разкриват личните 
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данни; или

Or. en

Изменение 1590
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква ве) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ве) е необходимо за целите на 
законните интереси на 
администратора или на трета 
страна или страни, на които се 
разкриват профилите или данните, с 
изключение на случаите, когато пред 
тези интереси преимущество имат 
интереси, свързани с основните права 
и свободи на субектите на данните; 
или

Or. en

Изменение 1591
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква вж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вж) е необходимо за защитата на 
жизненоважните интереси на 
субекта на данните.

Or. en

Изменение 1592
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Във всички случаи се забранява 
профилиране, което има пряк или 
непряк дискриминиращ ефект спрямо 
физическите лица въз основа на раса 
или етнически произход, на социално-
икономически статус, политически 
мнения, религия или убеждения, 
членство и дейност в професионален 
съюз, сексуална ориентация или 
полова идентичност, или което води 
до мерки с такъв ефект. Във всички 
случаи се забранява профилирането в 
контекста на заетостта.

Or. en

Изменение 1593
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В сферата на заетостта се 
забранява обработването или 
използването на данни за целите на 
постоянното наблюдение или 
профилиране на служителите, на 
изготвянето и разпространението на 
черни списъци на служители, на 
наблюдението на изпълнението или 
поведението или на подготовката на 
уволнение поради заболяване; данните 
на кандидатите за работа се ползват 
от същата защита.

Or. fr

Изменение 1594
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава 
единствено на специалните 
категории лични данни, посочени в 
член 9.

заличава се

Or. en

Amendment 1595
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава 
единствено на специалните категории 
лични данни, посочени в член 9.

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не включва или 
генерира данни, попадащи в
специалните категории лични данни, 
посочени в член 9, без да се засягат 
изключенията, изброени в член 9, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1596
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава
единствено на специалните категории 
лични данни, посочени в член 9.

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава 
на специалните категории лични данни, 
посочени в член 9.

Or. en

Изменение 1597
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава 
единствено на специалните категории 
лични данни, посочени в член 9.

3. Дейностите по профилиране, 
свързани с дадено физическо лице, не се 
основават на специалните категории 
лични данни, посочени в член 9.

Or. en

Изменение 1598
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава 
единствено на специалните категории 
лични данни, посочени в член 9.

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава 
единствено на специалните категории 
лични данни, посочени в член 9, освен 
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ако субектът на данните не е дал 
съгласие.

Or. en

Изменение 1599
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава 
единствено на специалните категории 
лични данни, посочени в член 9.

3. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава 
преди всичко на специалните категории 
лични данни, посочени в член 9.

Or. en

Изменение 1600
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Забранява се профилиране въз 
основа на раса или етнически 
произход, на политически мнения, 
религия или убеждения, членство в 
професионален съюз, сексуална 
ориентация или полова идентичност, 
което има отрицателно въздействие 
върху физическите лица.

Or. en
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Изменение 1601
Manfred Weber

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Без да се засягат други 
наказателноправни разпоредби на 
европейско равнище или на 
равнището на държавите членки, 
автоматизираното обработване на 
лични данни с цел създаване на 
профили на придвижването се 
забранява.

Or. de

Обосновка

Освен за целите на правоприлагането, обработването или систематизирането на 
лични данни по начин, който позволява извеждане на профили на придвижването на 
субекта на данни, трябва да е забранено, по-специално когато за тази цел не е налице 
изрично съгласие на субекта на данни.

Изменение 1602
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Данни за кредитен рейтинг и/или 
процедури за профилиране във връзка 
със сключване на договор могат да се 
използват само при представяне на 
доказателства за особено висок риск 
от неизпълнение на задължения.
За прогнозиране на риска от 
неизпълнение на задължения могат да 
се използват само лични данни, които 
действително са от значение за 
кредитния рейтинг на лицето, като 
например проблеми с плащането и 
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данни за неплатежоспособност.
Ако се използват методи за скоринг, 
те трябва да водят до научно 
състоятелни резултати.
Лицата, предоставили или поискали 
данни за кредитен рейтинг, трябва да 
действат прозрачно. Потребителите 
следва да бъдат информирани 
относно използваните данни, 
прилагането на методи за скоринг и 
т.н. Данните за кредитния рейтинг 
трябва да са актуални и верни.
Не се разрешава използването на 
данни за здравословното състояние за 
скоринг.

Or. de

Изменение 1603
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Мария Габриел, Kinga Gál, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При всички случаи децата следва 
да не подлежат на мерки на 
профилиране, както е посочено в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 1604
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 

заличава се
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предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1, и 
относно предвидените последици от 
този вид обработване за субекта на 
данните.

Or. en

Изменение 1605
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, посочени в параграф 2,
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1, и 
относно предвидените последици от 
този вид обработване за субекта на 
данните.

4. Информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1, и 
относно предвидените последици от 
този вид обработване за субекта на 
данните, както и в резултат на 
анализа на риска за защитата на 
данните, посочен в член 33, доколкото 
той засяга субекта на данните.

Or. en

Обосновка

Субектите на данните също следва да са информирани за рисковете от 
обработването на данни.

Изменение 1606
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

. 3a. Автоматизираното обработване 
на лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани с 
дадено физическо лице, не се основава 
единствено на специалните 
категории лични данни, посочени в 
член 9.

Or. es

Изменение 1607
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация
относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1, и 
относно предвидените последици от 
този вид обработване за субекта на 
данните.

4. В случаите, посочени в параграф 2,
всеки администратор трябва 
незабавно да уведоми специално 
субекта на данни относно наличието на 
обработване за мерки от вида, посочен в 
параграф 1, и относно предвидените 
последици от този вид обработване.

Or. de

Обосновка

В случаи на профилиране се въвежда специално задължение за информиране, което се 
прилага както към преките, така и към непреките администратори.

Изменение 1608
Timothy Kirkhope

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1, и 
относно предвидените последици от 
този вид обработване за субекта на 
данните.

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1.

Or. en

Изменение 1609
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1, и 
относно предвидените последици от 
този вид обработване за субекта на 
данните.

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно членове 14 и 15, включва 
информация относно наличието на 
обработване за мярка от вида, посочен в 
параграф 1, включително критериите 
за въпросното обработване, както и 
информация относно предвидените 
последици от този вид обработване за 
субекта на данните.

Or. en

Изменение 1610
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за 
мярка от вида, посочен в параграф 1, и 
относно предвидените последици от 
този вид обработване за субекта на 
данните.

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за 
решение от вида, посочен в параграф 1.

Or. en

Изменение 1611
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на обработване за
мярка от вида, посочен в параграф 1, и 
относно предвидените последици от 
този вид обработване за субекта на 
данните.

4. В случаите, посочени в параграф 2, 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена от администратора 
съгласно член 14, включва информация 
относно наличието на мярка от вида, 
посочен в параграф 1, съдържателна 
информация относно използваната 
логика и относно предвидените 
последици от този вид обработване за 
субекта на данните.

Or. en

Изменение 1612
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 20 – 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 условията за 
подходящите мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данни, посочени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1613
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 20 – 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 условията за 
подходящите мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данни, посочени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1614
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 20 – 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 
критериите и условията за 
подходящите мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данни, посочени в параграф 2.

Or. es

Изменение 1615
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 20 – 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 условията за 
подходящите мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данни, посочени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1616
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 20 – 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 условията за 
подходящите мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данни, посочени в параграф 2.

заличава се
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Or. en

Изменение 1617
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 20 – 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 условията за подходящите мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данни, посочени в 
параграф 2.

5. На Европейския комитет по 
защита на данните се възлага 
задачата за допълнително уточняване 
на критериите и условията за 
подходящите мерки за защита на 
основните права във връзка с 
разпоредбите на настоящия член и на
законните интереси на субекта на данни, 
посочени в параграф 2.

Or. en

Изменение 1618
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В случай на дете никога не се 
позволява профилиране, независимо 
от евентуално съгласие, дадено от 
родител или законен представител на 
детето.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията се споменава забраната за профилиране в случай на 
дете само в съображение 58. С включването на тази забрана в член тя става правно 
обвързваща.
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Изменение 1619
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ограничения Разширяване и ограничения

Or. de

Изменение 1620
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В правото на Съюза или на държава 
членка може чрез законодателна мярка 
да се ограничи обхватът на 
задълженията и правата, предвидени в 
член 5, букви а)―д), в членове 11—20 и 
в член 32, когато такова ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, чиято цел е да 
се гарантира:

1. В правото на Съюза или на държава 
членка може чрез законодателна мярка 
да се ограничи или да се разшири
обхватът на задълженията и правата, 
предвидени в член 5, букви а)―д), в 
членове 11—19 и в член 32, когато 
такова ограничение или разширение
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, чиято цел е да 
се гарантира:

Or. en

Обосновка

Няма основателна причина да се задължат държавите членки  да ограничат само 
определени задължения и права.

Изменение 1621
Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В правото на Съюза или на държава 
членка може чрез законодателна мярка 
да се ограничи обхватът на 
задълженията и правата, предвидени в 
член 5, букви а)―д), в членове 11—20 и 
в член 32, когато такова ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, чиято цел е
да се гарантира:

1. В правото на Съюза или на държава 
членка може чрез законодателна мярка 
да се ограничи обхватът на 
задълженията и правата, предвидени в 
член 5, букви а) и д), в членове 11—13 и 
15—19, в член 20, параграфи 1, 2 и 4 и 
в член 32, при условие че тя отговаря 
на ясно определена цел от обществен 
интерес, зачита същността на 
правото на защита на личните 
данни, пропорционално е на 
преследваната законосъобразна цел и 
зачита основните права и интереси 
на субекта на данните, за да се 
гарантира:

Or. en

Изменение 1622
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В правото на Съюза или на държава 
членка може чрез законодателна мярка 
да се ограничи обхватът на 
задълженията и правата, предвидени в 
член 5, букви а)―д), в членове 11—20 и 
в член 32, когато такова ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, чиято цел е да 
се гарантира:

1. В правото на Съюза или на държава 
членка може чрез законодателна мярка 
да се ограничи обхватът на 
задълженията и правата по членове 11—
20 и член 32, когато такова ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, чиято цел е да 
се гарантира:

Or. en
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Изменение 1623
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В правото на Съюза или на държава 
членка може чрез законодателна мярка 
да се ограничи обхватът на 
задълженията и правата, предвидени в 
член 5, букви а)―д), в членове 11—20 и 
в член 32, когато такова ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, чиято цел е да 
се гарантира:

1. В правото на Съюза може чрез 
законодателна мярка да се ограничи 
обхватът на задълженията и правата, 
предвидени в член 5, букви а)―д), в 
членове 11—19 и в член 32, когато 
такова ограничение представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество, чиято цел 
е да се гарантира:

Or. en

Обосновка

Доколкото е възможно, интересите на другите следва да бъдат включени в текста на 
настоящия регламент. Пред основните принципи в член 5 не следва да имат 
преимущество други закони, но принципите могат да бъдат допълнително 
дефинирани в тези закони.

Изменение 1624
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В правото на Съюза или на държава 
членка може чрез законодателна мярка 
да се ограничи обхватът на 
задълженията и правата, предвидени в 
член 5, букви а)―д), в членове 11—20 и 
в член 32, когато такова ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, чиято цел е да 
се гарантира:

1. В правото на Съюза или на държава 
членка може чрез законодателна мярка 
да се разшири или ограничи обхватът 
на задълженията и правата, предвидени 
в член 5, букви а)―д), в членове 11—20 
и в член 32, когато такова разширяване 
или ограничение представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество, чиято цел 
е да се гарантира:
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Or. de

Обосновка

С цел засилване на защитата на личните данни в Европа, член 21 следва да допуска не 
само ограничения, но и разширяване на правата и задълженията. Така германският 
федерален закон за защита на личните данни предвижда широки права на 
информация, например с оглед на информационните бюра и директния маркетинг.

Изменение 1625
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Страните на пазара на труда 
могат чрез законодателна мярка да 
ограничат обхвата на задълженията 
и правата, предвидени в член 5, 
букви а)―д), в членове 11—20 и в 
член 32, когато такова ограничение е 
прието от национални колективни 
споразумения като представляващо 
необходима и пропорционална мярка.

Or. en

Обосновка

Пазарът на труда е регулиран по много различен начин в различните държави членки. 
Някои държави членки имат традиция по отношение на законодателството, а други 
държави членки имат висока степен на регулиране, което произтича от колективни 
споразумения относно пазара на труда.

Изменение 1626
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква aa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) националната сигурност;

Or. de

Обосновка

Необходими са допълнения чрез букви aa) и aб), с цел привеждане на член 21 в 
съответствие с утвърдената разпоредба в член 13, параграф 1 от 
Директива 95/46/ЕО.

Изменение 1627
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) отбраната;

Or. de

Обосновка

Необходими са допълнения чрез букви aa) и aб), с цел привеждане на член 21 в 
съответствие с утвърдената разпоредба в член 13, параграф 1 от 
Директива 95/46/ЕО.

Изменение 1628
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) националната сигурност;

Or. en
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Изменение 1629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления;

б) предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на конкретни
престъпления;

Or. en

Изменение 1630
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) при използването на данни под 
псевдоним;

Or. de

Обосновка

Необходими са допълнения чрез букви aa) и aб), с цел привеждане на член 21 в 
съответствие с утвърдената разпоредба в член 13, параграф 1 от 
Директива 95/46/ЕО.

Изменение 1631
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) националната сигурност;
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Or. en

Обосновка

Въпреки че националната сигурност не се регулира от правото на Съюза, необходимо 
е да се уточни, че администраторите на данни не са в нарушение на регламента, 
когато ограничават права на субектите на данни в интерес на националната 
сигурност.

Изменение 1632
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) други обществени интереси на 
Съюза или на държава членка, и по-
специално на важен икономически или 
финансов интерес на Съюза или на 
държава членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси и 
защитата на пазарната стабилност и 
почтеност;

в) важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси и 
защитата на пазарната стабилност и 
почтеност;

Or. en

Обосновка

„Други обществени интереси“ е твърде обширно понятие и съществува риск да се 
превърне във възможност за заобикаляне на закона.

Изменение 1633
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) други обществени интереси на Съюза 
или на държава членка, и по-специално 
на важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 

в) други съществени обществени 
интереси на Съюза или на държава 
членка, и по-специално във връзка с 
важни валутни, бюджетни и данъчни 
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членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси и 
защитата на пазарната стабилност 
и почтеност;

въпроси;

Or. en

Изменение 1634
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) други обществени интереси на Съюза 
или на държава членка, и по-специално 
на важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси и 
защитата на пазарната стабилност и 
почтеност;

в) други обществени интереси на Съюза 
или на държава членка, като например
важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси и 
защитата на пазарната стабилност и 
почтеност;

Or. en

Изменение 1635
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) други обществени интереси на Съюза 
или на държава членка, и по-специално 
на важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси и 
защитата на пазарната стабилност 
и почтеност;

в) други обществени интереси на Съюза 
или на държава членка;
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Or. en

Изменение 1636
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) други обществени интереси на Съюза 
или на държава членка, и по-специално 
на важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси и 
защитата на пазарната стабилност 
и почтеност;

в) други обществени интереси на Съюза 
или на държава членка, и по-специално 
на важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси;

Or. en

Изменение 1637
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) други обществени интереси на Съюза 
или на държава членка, и по-специално 
на важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка, включително валутни, 
бюджетни и данъчни въпроси и 
защитата на пазарната стабилност 
и почтеност;

в) други обществени интереси на Съюза 
или на държава членка, и по-специално 
на важен икономически или финансов 
интерес на Съюза или на държава 
членка;

Or. en

Обосновка

Общественият интерес на Съюза или на дадена държава членка не следва да се 
ограничава до икономически или финансови интереси.
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Изменение 1638
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на нарушения на 
етичните кодекси при 
регламентираните професии;

заличава се

Or. en

Изменение 1639
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) защитата на международните 
отношения;

Or. en

Изменение 1640
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) функция по наблюдението, 
проверката или регламентирането, 
свързана, дори само понякога, с 
упражняването на официални 

заличава се
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правомощия в случаите, посочени в 
букви а), б), в) и г);

Or. en

Изменение 1641
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) функция по наблюдението, 
проверката или регламентирането, 
свързана, дори само понякога, с
упражняването на официални
правомощия в случаите, посочени в 
букви а), б), в) и г);

д) функция по наблюдението, 
проверката или регламентирането в 
рамките на упражняването на 
компетентни обществени 
правомощия в случаите, посочени в 
букви а), б), в) и г);

Or. en

Изменение 1642
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1643
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква еа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) защитата на професионалната 
тайна и поверителността на 
отношенията между адвокатите и 
техните клиенти.

Or. en

Обосновка

Защита на професионалната тайна и поверителност на отношенията между 
адвокатите и техните клиенти като отдавна установени принципи, залегнали в 
основата на правораздаването.

Изменение 1644
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По-специално, всяка законодателна 
мярка, посочена в параграф 1, трябва 
да бъде необходима и пропорционална 
в едно информационно общество и да 
съдържа специални разпоредби най-
малко по отношение на:

а) целите, преследвани с обработването;
б) определянето на администратора;

в) конкретните цели на 
обработването и средствата за 
обработване;
г) категориите лица, които имат 
разрешение да обработват данните;
д) процедурата, която да бъде 
следвана при обработването;
е) гаранциите за предотвратяване на 
злоупотреби;
ж) правото на субектите на данни да 
бъдат информирани за 
ограничението.
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Or. hu

Обосновка

Целесъобразно е да се легитимира информационното общество на това ниво като 
съществуващ и функциониращ фактор. Обработването на данни е неразделно 
свързано с информационното общество, тъй като данните съдържат информация.

Изменение 1645
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1646
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)

Or. de



AM\929505BG.doc 81/178 PE506.164v02-00

BG

Изменение 1647
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1648
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По-специално, всяка законодателна 
мярка, посочена в параграф 1, трябва 
да бъде необходима и пропорционална 
в едно демократично общество и да
съдържа специални разпоредби най-
малко по отношение на:
а) целите, преследвани с обработването;
б) определянето на администратора;
в) конкретните цели на 
обработването и средствата за 
обработване;
г) категориите лица, които имат 
разрешение да обработват данните;
д) процедурата, която да бъде 
следвана при обработването;



PE506.164v02-00 82/178 AM\929505BG.doc

BG

е) гаранциите за предотвратяване на 
злоупотреби;
ж) правото на субектите на данни да 
бъдат информирани за 
ограничението.

Or. en

Изменение 1649
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Всяка законодателна мярка, посочена 
в параграф 1, съдържа специални 
разпоредби по отношение на целите, 
преследвани с обработването, 
категориите на обработваните 
лични данни, конкретните средства и 
цели на обработването, категориите 
на лицата, оправомощени да 
обработват данните, определянето на 
администратора и гаранциите срещу 
незаконен достъп или пренос на 
данни.

Or. en

Изменение 1650
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Членове 11—20 не се прилагат, 
когато обработването на лични 
данни е необходимо, за да може 
администраторът да спази други 
правни, регулаторни и професионални 
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задължения, особено във връзка с 
предотвратяването на изпирането на 
пари и/или финансирането на 
тероризъм.

Or. en

Изменение 1651
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Законодателните мерки, посочени 
в параграф 1, нито разрешават, нито 
налагат задължения на частните 
администратори да задържат данни 
в допълнение към онези, които са 
строго необходими за първоначалната 
цел.

Or. en

Изменение 1652
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка такава законодателна 
мярка съдържа изискването за 
информиране на субекта на данни 
относно ограничаването на неговото 
право и възможността за получаване 
на непряк достъп чрез националния 
надзорен орган по защита на данните.

Or. en
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Изменение 1653
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 22 –заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорност на администратора Отговорност и отчетност на 
администратора

Or. en

Изменение 1654
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични 
данни се извършва в съответствие с 
настоящия регламент.

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, 
вземайки предвид развитието на 
съвременните технологии, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични 
данни се извършва в съответствие с 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1655
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични 

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже по прозрачен начин, че 
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данни се извършва в съответствие с 
настоящия регламент.

обработването на лични данни се 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент. Отчетността винаги е  
задължение на управлението.

Or. en

Изменение 1656
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични 
данни се извършва в съответствие с 
настоящия регламент.

1. Администраторът може да приеме
политики и предприема подходящи 
мерки, за да гарантира и да има 
възможност да докаже, че 
обработването на лични данни се 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент.

Or. es

Изменение 1657
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични 
данни се извършва в съответствие с 
настоящия регламент.

1. Администраторът приема подходящи 
политики и предприема подходящи 
мерки, за да гарантира и да има 
възможност да докаже, че 
обработването на лични данни се 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en
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Обосновка

Това дава възможност за подход, основан на риска.

Изменение 1658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът приема 
политики и предприема подходящи 
мерки, за да гарантира и да има 
възможност да докаже, че 
обработването на лични данни се 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент.

1. Като се вземат предвид 
достиженията на техническия 
прогрес, естеството на 
обработването на лични данни и вида 
на организацията, както към 
момента на определянето на 
средствата за обработването на данни, 
така и към момента на самото 
обработване на данни, следва да се 
въведат подходящи и доказуеми 
технически и организационни мерки, 
така че обработването да отговаря 
на изискванията на настоящия 
регламент и да гарантира защитата 
на правата на субекта на данните 
още при проектирането.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да осигури достатъчно гъвкавост, която да позволи на различни 
организации да въведат най-ефективните технически и организационни мерки, 
подходящи за естеството и структурата на всяка съответна организация.

Изменение 1659
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични 
данни се извършва в съответствие с 
настоящия регламент.

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични 
данни се извършва в съответствие с 
принципите за защита на данните, 
залегнали в настоящия регламент, 
както и че ще се постигне желаният 
резултат за субектите на данни.

Or. en

Изменение 1660
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът приема политики
и предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични 
данни се извършва в съответствие с 
настоящия регламент.

1. С оглед на характера на личните 
данни, които се обработват, вида на 
въпросната организация и вземайки 
предвид достиженията на 
техническия прогрес, администраторът 
и обработващият личните данни, 
както по време на определянето на 
средствата за обработване, така и по 
време на обработването, 
предприемат подходящи и доказуеми 
технически и организационни мерки,
както и подходящи програми за 
неприкосновеност на личния живот, 
които гарантират, че обработването
отговаря на изискванията на 
настоящия регламент и на защитата 
на правата на субекта на данните 
още при проектирането.

Or. en
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Изменение 1661
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични 
данни се извършва в съответствие с 
настоящия регламент.

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира, че обработването на лични 
данни се извършва в съответствие с 
настоящия регламент.

Or. de

Изменение 1662
Salvatore Iacolino

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични 
данни се извършва в съответствие с 
настоящия регламент.

1. Администраторът приема политики и 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични 
данни се извършва в съответствие с 
настоящия регламент. Тези мерки са 
пропорционални на големината на 
администратора, характера на 
обработваните данни и 
въздействието на обработването 
върху субектите на данните.

Or. it

Обосновка

Целта на това изменение е да се потвърди приложимостта на принципа на 
корпоративната отговорност за гарантирането на защитата на личните данни, без 
да се създава излишна бюрокрация, по-специално за малките и средните предприятия.
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Изменение 1663
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При поискване от компетентния 
орган за защита на данните 
администраторът или 
обработващият лични данни доказва 
наличието на технически и 
организационни мерки.

Or. en

Изменение 1664
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Група от предприятия може да 
приложи съвместни технически и 
организационни мерки, за да изпълни 
своите задължения, произтичащи от 
регламента.

Or. en

Изменение 1665
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Настоящият член не се прилага за 
физическо лице, което обработва 
лични данни без търговски интерес.
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Or. en

Изменение 1666
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, предвидени в параграф 1, 
включват, по-специално:

заличава се

а) поддържане на документацията 
съгласно член 28;
б) изпълнение на изискванията за 
сигурност на данните, определени в 
член 30;
в) извършване на оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните съгласно член 33;
г) спазване на изискванията за 
предварително разрешение или 
предварителна консултация с 
надзорния орган съгласно член 34, 
параграфи 1 и 2;
д) определяне на длъжностно лице по 
защита на данните съгласно член 35, 
параграф 1;

Or. en

Обосновка

Този параграф няма добавена стойност и не упоменава всички задължения, изисквани 
от регламента. Достатъчно е да се каже, че администраторът трябва да приема 
политики и да предприема подходящи мерки, за да гарантира и да има възможност да 
докаже, че обработването на лични данни се извършва в съответствие с настоящия 
регламент.

Изменение 1667
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, предвидени в параграф 1, 
включват, по-специално:

2. Мерките, предвидени в параграф 1, 
включват, в случаите и в 
съответствие с разпоредбите, 
съдържащи се в настоящата глава:

Or. es

Изменение 1668
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, предвидени в параграф 1, 
включват, по-специално:

2. Без това да представлява 
ограничение, тези мерки включват:

Or. en

Изменение 1669
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, предвидени в параграф 1, 
включват, по-специално:

2. Мерките, предвидени в параграф 1, 
могат да включват мерки като:

Or. en

Изменение 1670
Nils Torvalds
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мерките, предвидени в параграф 1, 
включват, по-специално:

2. Без да се ограничават до 
посоченото, мерките, предвидени в 
параграф 1, включват, :

Or. en

Изменение 1671
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поддържане на документацията 
съгласно член 28;

а) независим управленски надзор на 
обработването на лични данни, за да 
се гарантира съществуването и 
ефективността на техническите и 
организационните мерки;

Or. en

Изменение 1672
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поддържане на документацията 
съгласно член 28;

а) управленски надзор на 
обработването на лични данни, за да 
се гарантира съществуването, 
прилагането и ефективността на 
техническите и организационните 
мерки, посочени в параграф 1;

Or. en
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Изменение 1673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнение на изискванията за
сигурност на данните, определени в 
член 30;

б) внедряване на система за контрол 
на управлението, включваща 
определяне на отговорности, обучение 
на персонала и подходящи 
инструкции;

Or. en

Изменение 1674
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнение на изискванията за 
сигурност на данните, определени в 
член 30;

б) наличие на подходящи политики, 
инструкции или други насоки, които 
да ръководят обработването на данни 
по начин, който е съобразен с 
регламента, както и на процедури и 
механизми за прилагане, които да 
направят ефективни тези политики, 
инструкции или насоки;

Or. en

Изменение 1675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършване на оценка на
въздействието върху защитата на 
данните съгласно член 33;

в) наличие на подходящи политики, 
инструкции или други насоки, които 
да ръководят необходимото 
обработване на данни с оглед 
спазването на регламента, както и на 
процедури и механизми за прилагане, 
които да направят тези насоки 
ефективни;

Or. en

Изменение 1676
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) извършване на оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните съгласно член 33;

в) наличие на подходящо планиране и 
процедури, които гарантират 
спазването на настоящия регламент 
и разглеждат потенциално 
рисковото обработване на лични 
данни преди началото на 
обработването на данни;

Or. en

Изменение 1677
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазване на изискванията за 
предварително разрешение или 
предварителна консултация с 
надзорния орган съгласно член 34, 

г) наличие на подходяща 
документация за обработването на 
данни, която позволява спазване на 
задълженията, произтичащи от 



AM\929505BG.doc 95/178 PE506.164v02-00

BG

параграфи 1 и 2; настоящия регламент;

Or. en

Изменение 1678
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазване на изискванията за 
предварително разрешение или 
предварителна консултация с
надзорния орган съгласно член 34, 
параграфи 1 и 2;

г) спазване на изискванията за 
предварително разрешение от
надзорния орган съгласно член 34, 
параграф 1;

Or. en

Обосновка

Във връзка със заличаването на член 34, параграф 2, се заличава и упоменаването на 
предварителната консултация.

Изменение 1679
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) спазване на изискванията за 
предварително разрешение или 
предварителна консултация с 
надзорния орган съгласно член 34, 
параграфи 1 и 2;

г) наличие на подходящи процедури за 
планиране, които да гарантират 
съответствието и да разглеждат 
потенциално рисковото обработване 
на лични данни преди започването на 
обработването;

Or. en



PE506.164v02-00 96/178 AM\929505BG.doc

BG

Изменение 1680
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) определяне на длъжностно лице по 
защита на данните съгласно член 35, 
параграф 1;

д) наличие на подходяща 
документация за обработването на 
данни, която позволява спазване на 
задълженията, произтичащи от 
регламента;

Or. en

Изменение 1681
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) определяне на длъжностно лице по 
защита на данните съгласно член 35, 
параграф 1;

д) наличие на длъжностно лице по 
защита на данните, както е посочено в 
член 4, или на друг персонал, 
подкрепени с достатъчно ресурси, за 
да наблюдава прилагането на 
мерките, предвидени в настоящия 
член, и да следи за спазването на 
настоящия регламент; гарантира се 
необходимата организационна 
независимост на длъжностното лице 
по защита на данните или другия 
персонал;

Or. en

Изменение 1682
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) определяне на длъжностно лице по 
защита на данните съгласно член 35, 
параграф 1;

д) определяне на длъжностно лице по 
защита на данните съгласно член 35, 
параграф 1, или получаването и 
поддържането на сертификат в 
съответствие с политиките по 
сертифициране, определени от 
Комисията;

Or. es

Изменение 1683
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) наличие на организация по защита 
на данните или длъжностно лице по 
защита на данните с подходящи 
умения, подкрепени от подходящи 
ресурси за надзор на прилагането на 
мерките, определени в настоящия 
член, и за наблюдение на спазването 
на настоящия регламент, като се 
обръща специално внимание на 
гарантирането на организационна 
независимост на това длъжностно 
лице или организация по защита на 
данните, за да се предотвратят 
неуместни конфликти на интереси; 
тази функция може да се реализира 
чрез договор за услуги;

Or. en

Изменение 1684
Nils Torvalds
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) наличие на подходяща 
информираност и обучение на 
персонала, който участва в 
обработването на данни и вземането 
на свързани с него решения;

Or. en

Изменение 1685
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) наличие на подходяща 
информираност и обучение на 
персонала, който участва в 
обработването на данни и вземането 
на свързани с него решения, относно 
задълженията, произтичащи от 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 1686
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поддържане на документацията 
съгласно член 28;

а) поддържане на документацията 
съгласно член 14;

Or. de
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Изменение 1687
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага 
механизми, за да гарантира 
проверката на ефективността на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2. 
Ако отговаря на изискването за 
пропорционалност, тази проверка се 
извършва от независими вътрешни 
или външни одитори.

заличава се

Or. en

Изменение 1688
Salvatore Iacolino

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага 
механизми, за да гарантира 
проверката на ефективността на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2. 
Ако отговаря на изискването за 
пропорционалност, тази проверка се 
извършва от независими вътрешни 
или външни одитори.

заличава се

Or. it

Обосновка

Тази разпоредба като че ли създава голяма тежест за администраторите и следва да 
се балансира с критериите за отговорност, които са пропорционални на големината 
на администратора, на характера на обработваните данни и на въздействието на 
обработването.   
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Изменение 1689
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност, 
тази проверка се извършва от 
независими вътрешни или външни 
одитори.

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките.

Or. en

Изменение 1690
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност, тази 
проверка се извършва от независими 
вътрешни или външни одитори.

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграф 1. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност, тази 
проверка може да се извършва от 
независими вътрешни или външни 
одитори.

Or. en

Обосновка

Вследствие на заличаването на параграф 2.

Изменение 1691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност, тази 
проверка се извършва от независими 
вътрешни или външни одитори.

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност и 
съществуват завишени нива на риск, 
тази проверка се извършва от 
независими вътрешни или външни 
одитори.

Or. es

Изменение 1692
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага 
механизми, за да гарантира 
проверката на ефективността на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2. 
Ако отговаря на изискването за 
пропорционалност, тази проверка се 
извършва от независими вътрешни или 
външни одитори.

3. Администраторът е в състояние да 
докаже ефективността на мерките, 
посочени в параграфи 1 и 2. Ако 
отговаря на изискването за 
пропорционалност, това се проверява
от независими вътрешни или външни 
одитори. Сертифицирането съгласно 
член 39 се счита за подходяща 
проверка.

Or. en

Обосновка

Замества изменение 173 от докладчика, като се добавя уточнението, че 
сертифицирането или печатът за защита на данните се признават за проверка на 
изпълнението на администратора. Това дава стимул за използване на тези печати 
също и от обработващите лични данни, а в замяна на това свежда до минимум 
задълженията за проверка на администратора.
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Изменение 1693
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност, тази 
проверка се извършва от независими 
вътрешни или външни одитори.

3. Администраторът прилага 
подходящи механизми, за да гарантира 
проверката на ефективността на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2. 
Ако отговаря на изискването за 
пропорционалност, тази проверка се 
извършва от независими вътрешни или 
външни одитори.

Or. en

Обосновка

Това дава възможност за подход, основан на риска.

Изменение 1694
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност, тази 
проверка се извършва от независими 
вътрешни или външни одитори.

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност, тази 
проверка може да се извършва от 
независими вътрешни или външни 
одитори.

Or. en
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Изменение 1695
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност, 
тази проверка се извършва от 
независими вътрешни или външни 
одитори.

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2. 

Or. en

Изменение 1696
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага 
механизми, за да гарантира 
проверката на ефективността на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2. 
Ако отговаря на изискването за 
пропорционалност, тази проверка се 
извършва от независими вътрешни или 
външни одитори.

3. Администраторът е в състояние да 
докаже ефективността на мерките, 
посочени в параграфи 1 и 2. Ако 
отговаря на изискването за 
пропорционалност, това се проверява
от независими вътрешни или външни 
одитори.

Or. en

Изменение 1697
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага 
механизми, за да гарантира 
проверката на ефективността на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2. 
Ако отговаря на изискването за 
пропорционалност, тази проверка се 
извършва от независими вътрешни 
или външни одитори.

3. По искане на компетентния орган 
за защита на данните
администраторът или обработващият 
лични данни доказват наличието на 
технически и организационни мерки в 
съответствие с тези, посочени в 
параграфи 1 и 2.

Or. en

Изменение 1698
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
ефективността на мерките, посочени в 
параграфи 1 и 2. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност, тази 
проверка се извършва от независими 
вътрешни или външни одитори.

3. Администраторът прилага механизми, 
за да гарантира проверката на 
адекватността и ефективността на 
мерките, посочени в параграфи 1 и 2. 
Ако отговаря на изискването за 
пропорционалност, тази проверка се 
извършва от независими вътрешни или 
външни одитори. Администраторът 
редовно изготвя публични доклади 
относно дейността си по настоящия 
член.

Or. en

Изменение 1699
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки, посочени в 
параграф 1, различни от онези, които 
вече са посочени в параграф 2, 
условията за проверката и 
механизмите за одит, посочени в 
параграф 3, и по отношение на 
критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 1700
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки, посочени в 
параграф 1, различни от онези, които 
вече са посочени в параграф 2, 
условията за проверката и 
механизмите за одит, посочени в 
параграф 3, и по отношение на 
критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се
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Or. en

Обосновка

За тази цел не са необходими делегирани правомощия.

Изменение 1701
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки, посочени в 
параграф 1, различни от онези, които 
вече са посочени в параграф 2, 
условията за проверката и 
механизмите за одит, посочени в 
параграф 3, и по отношение на 
критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 1702
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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критериите и изискванията за 
подходящите мерки, посочени в 
параграф 1, различни от онези, които 
вече са посочени в параграф 2, 
условията за проверката и 
механизмите за одит, посочени в 
параграф 3, и по отношение на 
критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. es

Изменение 1703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки, посочени в 
параграф 1, различни от онези, които 
вече са посочени в параграф 2, 
условията за проверката и 
механизмите за одит, посочени в 
параграф 3, и по отношение на 
критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 1704
Timothy Kirkhope
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от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки, посочени в 
параграф 1, различни от онези, които 
вече са посочени в параграф 2, 
условията за проверката и 
механизмите за одит, посочени в 
параграф 3, и по отношение на 
критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 1705
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки, посочени в 
параграф 1, различни от онези, които 
вече са посочени в параграф 2,
условията за проверката и механизмите 
за одит, посочени в параграф 3, и по 
отношение на критериите за 
пропорционалност съгласно параграф 3, 

4. 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 уточняване на условията 
за проверката и механизмите за одит, 
посочени в параграф 3, и по отношение 
на критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
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както и да взема предвид специални 
мерки за микропредприятията, малките 
и средните предприятия.

средните предприятия.

Or. en

Изменение 1706
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки, посочени в 
параграф 1, различни от онези, които 
вече са посочени в параграф 2, 
условията за проверката и 
механизмите за одит, посочени в 
параграф 3, и по отношение на 
критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

4. Група от предприятия може да 
приложи съвместни технически и
организационни мерки, за да изпълни 
своите задължения, произтичащи от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде достатъчно да се спазват задълженията, произтичащи от 
настоящия регламент, без да се ограничават използваните мерки за постигане на 
тази цел; най-ефективните средства и мерки за постигане на целите и на 
съответствие със задълженията на настоящия регламент следва да бъдат оставени 
на преценката на администраторите и обработващите лични данни, стига те да са 
подходящи и обработването на лични данни доказано да се провежда по начин, който 
спазва настоящия регламент.



PE506.164v02-00 110/178 AM\929505BG.doc

BG

Изменение 1707
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
определи своето основно място на 
установяване съгласно член 4 в една 
от държавите членки, по-специално 
когато администраторът или 
обработващият лични данни имат 
предприятия, разположени в повече 
от една държава членка.

Or. en

Изменение 1708
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Основното предприятие, 
определено съгласно параграф 4, 
подточка 1, отговаря пред надзорния 
орган на държавата членка, в която 
то е установено, относно 
изпълнението на разпоредбите на 
настоящия регламент от всички 
предприятия на администратора или 
обработващия лични данни на 
територията на Съюза.

Or. en

Изменение 1709
Alexander Alvaro
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Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а
Изпълнение

Като взема предвид достиженията 
на техническия прогрес и разходите 
за тяхното внедряване, 
администраторът предприема всички 
разумни стъпки за въвеждане на 
политики и процедури за изпълнение, 
които неотменно зачитат 
независимите решения на субектите 
на данни. Тези политики за 
изпълнение се преразглеждат най-
малко на всеки две години и при 
необходимост се актуализират.

Or. en

Обосновка

Защитата на данните при проектирането и по подразбиране, както и другите мерки 
и технологии за повишаване защитата на личната неприкосновеност, са успешни 
само ако администраторите на данни полагат усилия за въвеждане на политики и 
процедури за изпълнение, които неотменно зачитат независимите решения на 
субектите на данни.

Изменение 1710
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 

1. Като взема предвид рисковете, 
свързани с обработването на данни, и 
техния контекст, както е посочено в 
членове 5а и 5б, както и като взема 
предвид достиженията на техническия 
прогрес и разходите за тяхното 
внедряване, администраторът въвежда 
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данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

— както към момента на определянето 
на средствата за обработването на 
данни, така и към момента на самото 
обработване на данни — подходящи 
технически и организационни мерки и 
процедури, така че обработването да 
отговаря на изискванията на настоящия 
регламент и да гарантира защитата на 
правата на субекта на данни.

Защитата на данните при 
проектирането взема предвид целия 
жизнен цикъл на управление на 
личните данни — от събирането през 
обработването до заличаването, 
като систематично се съсредоточава 
върху всеобхватните процедурни 
мерки за защита по отношение на 
точността, поверителността, 
целостта, физическата защита и 
заличаването на лични данни.

Or. en

Обосновка

Защитата на правата и свободите на субектите на данни във връзка с 
обработването на лични данни изисква предприемането на подходящи технически и 
организационни мерки както в момента на разработване на обработването, така и в 
момента на самото обработване. Членът се изменя допълнително в съответствие 
със спазването на контекста и принципите за риск съгласно членове 5а (нов) и 
5б (нов).

Изменение 1711
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес, разходите за 
тяхното внедряване и най-добрите
международни практики, 
администраторът въвежда — както към 
момента на определянето на средствата 
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момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

за обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи мерки и 
процедури, така че обработването да 
отговаря на изискванията на настоящия 
регламент и да гарантира защитата на 
правата на субекта на данни.

Независимо от това 
администраторът е натоварен 
единствено с мерки, които са 
пропорционални на риска от 
обработване на данни, като 
отражение на естеството на 
личните данни, които се обработват.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1712
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури по 
отношение на осъществяваната 
дейност и нейните цели, така че 
обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.
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Or. es

Изменение 1713
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес, администраторът 
и обработващият лични данни, ако 
има такъв, въвеждат — както към 
момента на определянето на целите и
средствата за обработването на данни, 
така и към момента на самото 
обработване на данни — подходящи 
технически и организационни мерки и 
процедури, така че обработването да 
отговаря на изискванията на настоящия 
регламент и да гарантира защитата на 
правата на субекта на данни, по-
специално по отношение на 
принципите, определени в член 5.
Когато администраторът е 
извършил оценка на въздействието 
върху защитата на данните съгласно 
член 33, резултатите се вземат под 
внимание при разработването на 
тези мерки и процедури.

Or. en

Обосновка

Замества изменение 176 от докладчика, като вече се отнася и да обработващите 
лични данни. Администраторите и обработващите лични данни следва винаги да 
бъдат задължени да спазват изискванията на настоящия регламент. Без 
предложеното заличаване администраторите и обработващите лични данни лесно 
могат да избегнат спазването на регламента, оправдавайки се с високите разходи за 
внедряване.
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Изменение 1714
Joanna Senyszyn

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, след провеждане 
на оценка на въздействието върху 
защитата на данните в 
съответствие с приетите разпоредби 
съгласно член 33 от настоящия 
регламент, администраторът въвежда 
— както към момента на определянето 
на средствата за обработването на 
данни, така и към момента на самото 
обработване на данни — подходящи 
технически и организационни мерки и 
процедури, така че обработването да 
отговаря на изискванията на настоящия 
регламент и да гарантира защитата на 
правата на субекта на данни.

Or. en

Изменение 1715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес, разходите за 
тяхното внедряване и най-добрите
международни практики, 
администраторът въвежда — както към 
момента на определянето на средствата 
за обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи мерки и 
процедури, така че обработването да 
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изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

отговаря на изискванията на настоящия 
регламент и да гарантира защитата на 
правата на субекта на данни.

Or. en

Изменение 1716
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

1. Като взема предвид достиженията на
техническия прогрес, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

Or. en

Изменение 1717
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 

1. Като взема предвид риска и 
естеството на подлежащите на 
защита данни, достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
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момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

Or. de

Изменение 1718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид достиженията
на техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

1. Като взема предвид най-новите 
технологични разработки, разходите 
за тяхното внедряване и текущите
достижения на техническия прогрес, 
администраторът въвежда — както към 
момента на определянето на средствата 
за обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване на 
данни — подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

Or. pl

Изменение 1719
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. С цел да се насърчи широкото 
прилагане в различни икономически 
сектори на защитата на данните при 
проектирането, последната е 
необходимо условие за обществени 
поръчки в съответствие с 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
обществените поръчки, както и в 
съответствие с Директивата на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно възлагането на обществени 
поръчки от възложители, 
извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
(Директива за комуналните услуги).

Or. en

Изменение 1720
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

2. Когато на субекта на данни се дава 
възможност за избор по отношение 
на обработването на личните данни,
администраторът гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица и че тази информация 
под формата на искане на съгласие 
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относно разпространението на лични 
данни ще бъде получена.

Or. hu

Обосновка

Искането на съгласие придружава всеки случай на разпространение на данни. 
Наблюдението чрез този метод е основано на съобщения, събирани от субектите на 
данни.

Изменение 1721
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

2. Като взема предвид рисковете, 
свързани с обработването на данни, и 
техния контекст, както е посочено в 
членове 5а и 5б, както и като взема 
предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда механизми, за да се гарантира, 
че по подразбиране се обработват 
единствено онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират, 
разпространяват или запазват в обем 
или за срок на съхранение, по-голям от 
минимално необходимия за тези цели. 
По-специално тези механизми 
гарантират, че по подразбиране личните 
данни не са достъпни за неограничен 
брой физически лица.

Or. en

Изменение 1722
Ioan Enciu
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

2. Администраторът гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са строго 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират, запазват или 
обработват в обем или за срок на 
съхранение, по-голям от минимално 
необходимия за тези цели. По-
специално тези механизми гарантират, 
че по подразбиране личните данни не са 
достъпни за други физически лица и че 
субектите на данни са в състояние да 
контролират разпространението на 
личните си данни, като се използват 
данни под псевдоним, когато е 
възможно.

Or. en

Изменение 1723
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват 
единствено онези лични данни, които 
са необходими за всяка конкретна цел 
на обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 

2. Тези мерки и процедури:
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достъпни за неограничен брой 
физически лица.

а) вземат под внимание 
съществуващите технически 
стандарти и регламенти в областта 
на обществената безопасност и 
сигурност;
б) следват принципа на неутралитет 
на технологиите, на услугите и на 
икономическия модел;
в) могат да се основават на глобални 
извършвани от съответния отрасъл 
усилия и прилагани от него 
стандарти;
г) вземат под внимание промените в 
международен план.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които не 
надвишават по обем необходимото за 
всяка конкретна цел на обработването, и 
по-специално, че данните не се събират 
или запазват в обем или за срок на 
съхранение, по-голям от минимално
пропорционално необходимия
минимум за тези цели. По-специално 
тези механизми гарантират, че по 
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достъпни за неограничен брой 
физически лица.

подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

Or. es

Изменение 1725
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

2. Когато на субекта на данни се дава 
възможност за избор по отношение 
на обработването на личните данни,
администраторът или обработващият 
лични данни, ако има такъв, 
гарантира, че по подразбиране се 
обработват единствено онези лични 
данни, които са необходими за всяка 
конкретна цел на обработването, и по-
специално, че данните не се събират или 
запазват в обем или за срок на 
съхранение, по-голям от минимално 
необходимия за тези цели. По-
специално тези механизми гарантират, 
че по подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица и че субектите на 
данни са в състояние да контролират 
разпространението на личните им 
данни.

Or. en

Обосновка

Замества изменение 177 от докладчика, като вече се отнася и до обработващите 
лични данни. Администраторите и обработващите лични данни следва винаги да 
бъдат задължени да спазват изискванията на настоящия регламент. В първата част 
се изяснява смисълът на „по подразбиране“ (избрани условия, които могат да бъдат 
променяни от субекта на данните), за разлика от „при проектиране“ (общо 
задължение на администратора и обработващия лични данни).
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Изменение 1726
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват 
единствено онези лични данни, които 
са необходими за всяка конкретна цел 
на обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

2. Тези мерки и процедури:

а) вземат под внимание 
съществуващите технически 
стандарти и регламенти в областта 
на обществената безопасност и 
сигурност;
б) следват принципа на неутралитет 
на технологиите, на услугите и на 
икономическия модел;
в) се основават на глобални, 
ръководени от промишлеността 
усилия и стандарти;
г) вземат под внимание 
международното развитие.

Or. en

Изменение 1727
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

2. Администраторът гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица и че субектите на 
данни са в състояние да контролират 
разпространението на личните им 
данни; използват се данни под 
псевдоним, когато е възможно.

Or. en

Изменение 1728
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването, и по-специално, че 
данните не се събират или запазват в 
обем или за срок на съхранение, по-
голям от минимално необходимия за 
тези цели. По-специално тези 
механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
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физически лица. физически лица. Това изречение 1 не се 
прилага по отношение на 
обработването на данни, чиято цел е 
изпълнението на предвидени от 
закона задължения и/или е от 
обществен интерес, дотолкова, 
доколкото подобно задължение или 
задача е насочено към най-добрата 
възможна изчерпателност на дадена 
база данни. Това по-специално се 
отнася за далекосъобщителните 
абонатни директории.

Or. en

Изменение 1729
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Като взема предвид рисковете, 
свързани с обработването на данни, и 
техния контекст, както е посочено в 
членове 5а и 5б, както и като взема 
предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, 
администраторът полага усилия за 
внедряване на технологии, които 
повишават защитата на данните по 
подразбиране.

Or. en

Изменение 1730
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При изпълнението на 
разпоредбите на настоящия 
регламент се гарантира, че няма да се 
налагат задължителни изисквания за 
специфични технически 
характеристики на продукти и 
услуги, включително терминали или 
друго оборудване за електронни 
далекосъобщения, които могат да 
пречат на пускането на оборудване на 
пазара и на свободното движение на 
такова оборудване в и между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 1731
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Продуктите и услугите, които се 
разпространяват в ЕИП и по своята 
същност се използват и за 
обработване на лични данни, се 
проектират така, че да дават 
възможност на администраторите и 
обработващите лични данни, 
включително администраторите и
обработващите лични данни, които 
попадат в обхвата на член 2, 
параграф 2, буква г), да ги използват в 
съответствие с настоящия 
регламент.
Продуктите и услугите, които са 
специално предназначени за 
разпространение в рамките на ЕИП, 
допълнително се конфигурират 
спрямо настройките по подразбиране 
в съответствие с параграф 2, ако 
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това е осъществимо.
Това задължение се отнася за 
производителите на крайни продукти 
и доставчиците на услуги. Всяко лице, 
което чрез поставяне на своето име, 
търговска марка или друг 
отличителен знак върху продукта или 
услугата се представя като 
производител, се счита за 
производител.
Ако производителят не може да бъде 
определен или да му бъде потърсена 
отговорност, това задължение се 
отнася и за лицето, което е внесло 
продуктите в ЕИП за 
разпространение в рамките на своята 
дейност или разпространява такива 
услуги в ЕИП.

Or. en

Обосновка

Защитата на данните при проектиране и по подразбиране следва да се отнася 
основно до лицето, което определя проекта, софтуера и функционирането на дадена 
система. Често пъти администраторът и обработващият личните данни не 
определят функционалността на регистрите на данни, затова производителите 
следва да бъдат обвързани равностойно от настоящия член.

Изменение 1732
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки и механизми, 
посочени в параграфи 1 и 2, по-
специално за изискванията към 

заличава се
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защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

Or. en

Изменение 1733
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки и механизми, 
посочени в параграфи 1 и 2, по-
специално за изискванията към 
защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

заличава се

Or. en

Изменение 1734
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки и механизми, 
посочени в параграфи 1 и 2, по-
специално за изискванията към 

заличава се
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защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

Or. en

Изменение 1735
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки и механизми, 
посочени в параграфи 1 и 2, по-
специално за изискванията към 
защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

заличава се

Or. es

Обосновка

Тази разпоредба не е необходима, поради което следва да се премахне от текста.

Изменение 1736
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1737
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
подходящите мерки и механизми, 
посочени в параграфи 1 и 2, по-
специално за изискванията към 
защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

заличава се

Or. en

Изменение 1738
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. На Европейския комитет по 
защита на данните се възлага 
задачата за допълнително уточняване 
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допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за подходящите мерки и 
механизми, посочени в параграфи 1 и 2, 
по-специално за изискванията към 
защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите.

на критериите и изискванията за 
подходящите мерки и механизми, 
посочени в параграфи 1, 2 и 2а, по-
специално за изискванията към 
защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите, в 
съответствие с член 66.

Or. en

Изменение 1739
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
изискванията, определени в 
параграфи 1 и 2. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1740
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
изискванията, определени в 
параграфи 1 и 2. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 

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

Or. en

Обосновка

За тази цел не са необходими делегирани правомощия.

Изменение 1741
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
изискванията, определени в 
параграфи 1 и 2. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. es

Обосновка

Предвиденото в разглежданата норма може да се постигне посредством 
документирането на добри практики в каталози, които да се предоставят на 
субектите на данни, без да е нужен строго нормативен подход.

Изменение 1742
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
изискванията, определени в 

заличава се
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параграфи 1 и 2. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1743
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
изискванията, определени в 
параграфи 1 и 2. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1744
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
изискванията, определени в 
параграфи 1 и 2. Актовете 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 1745
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден администратор 
определя целите, условията и 
средствата за обработването на лични 
данни съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си
съответните отговорности за спазване 
на задълженията по настоящия 
регламент, по-специално по отношение 
на процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните.

Когато няколко администратора 
използват общо лични данни като
определят целите и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно, съвместните 
администратори равностойно 
изпълняват съответните отговорности 
за спазване на задълженията по 
настоящия регламент, по-специално по 
отношение на процедурите и 
механизмите за упражняване на правата 
на субекта на данните.

Or. en

Изменение 1746
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
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данните. данните.

За да могат субектите на данни да се 
противопоставят на тази 
договореност, е необходимо тя да бъде 
документирана и самите субекти да 
са били предварително запознати с 
нея; в противен случай споменатите 
права могат да се упражняват в 
пълен обем пред всеки от 
администраторите, като тежестта 
за гарантиране на точното 
изпълнение на предвидените в закона 
задължения пада върху последните.

Or. es

Обосновка

Este artículo podría perfectamente plantearse dos modelos, en un marco flexible, que permita 
a los actores del tratamiento elegir entre cada uno de ellos.Por una parte el modelo de la 
solidaridad, de forma que el interesado podría ejercitar la integridad de sus derechos frente 
a cualquiera de ellos, correspondiendo a los actores del tratamiento la carga de asegurar el 
cumplimiento íntegro de las obligaciones que les incumben.Por otra parte, cabe también 
perfectamente el modelo de la distribución de responsabilidades al que alude el precepto, si 
bien que para que este modelo pueda afectar a los interesados, es necesario que los mismos 
conozcan de forma clara y precisa ante quién deben ejercitar cada uno de los derechos. Ello 
conllevará necesariamente una serie de obligaciones de documentación y transparencia de 
los acuerdos.

Изменение 1747
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент,
по-специално по отношение на

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, последните са
съвместни администратори. 
Доколкото с настоящия регламент на 
преките или непреките 
администратори не се налагат 
особени задължения, те определят 
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процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните.

чрез договорености помежду си 
съответните отговорности за спазване 
на задълженията по настоящия 
регламент. Това се отнася по-
специално до процедурите и 
механизмите за упражняване на правата 
на субекта на данните.

Or. de

Изменение 1748
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните.

Когато даден администратор определя 
целите за обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните. Договореностите надлежно 
отразяват съответните ефективни 
роли на съвместните 
администратори и техните 
взаимоотношения със субектите на 
данни.

Or. en

Обосновка

Следва да се изисква договореностите, които съвместните администратори 
сключват, изрично да отразяват съответните роли и взаимоотношения на 
съвместните администратори със субектите на данни. Съвместните 
администратори не винаги задължително се намират в равноправно положение за 
водене на преговори, когато става въпрос за договорни споразумения. Освен това не 
всички съвместни администратори имат преки взаимоотношения със субекта на 
данни и те не контролират един и същ вид и количество данни.
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Изменение 1749
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните.

Когато даден администратор определя 
целите за обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните.

Or. en

Изменение 1750
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните.

Когато даден администратор определя 
целите за обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните.
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Or. en

Изменение 1751
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В ситуацията, посочена в член 3, 
параграф 2, администраторът определя 
свой представител в Съюза.

1. В ситуацията, посочена в член 3, 
параграф 2, администраторът определя 
свой представител в Съюза, който да 
действа като посредник между 
субекта на данни, надзорния орган по 
защита на данните и 
администратора на данни в третата 
държава.

Or. en

Изменение 1752
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Това задължение не се прилага, 
когато:

заличава се

а) администраторът е установен в 
трета държава, за която Комисията 
е решила, че осигурява адекватно ниво 
на защита в съответствие с член 41; 
или
б) работещите в дадено предприятие 
са по-малко от 250 души; или
в) органът или структурата са 
публични; или
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г) администраторът предлага само 
понякога стоки или услуги на субекти 
на данни с местоживеене в Съюза.

Or. en

Изменение 1753
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Това задължение не се прилага, 
когато:

заличава се

а) администраторът е установен в 
трета държава, за която Комисията 
е решила, че осигурява адекватно ниво 
на защита в съответствие с член 41; 
или
б) работещите в дадено предприятие 
са по-малко от 250 души; или
в) органът или структурата са 
публични; или
г) администраторът предлага само 
понякога стоки или услуги на субекти 
на данни с местоживеене в Съюза.

Or. en

Изменение 1754
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) администраторът е установен в 
трета държава, за която Комисията 
е решила, че осигурява адекватно ниво 

заличава се
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на защита в съответствие с член 41; 
или

Or. en

Изменение 1755
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие 
са по-малко от 250 души; или

заличава се

Or. en

Обосновка

Членът се заличава в съответствие с член 35, параграф 1, буква б) и в съответствие 
със спазването на контекста и принципите за риск съгласно членове 5а (нов) и 
5б (нов).

Изменение 1756
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие 
са по-малко от 250 души; или

заличава се

Or. en

Изменение 1757
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие 
са по-малко от 250 души; или

заличава се

Or. de

Изменение 1758
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие 
са по-малко от 250 души; или

б) по-малко от 50 души работят в 
дадено предприятие, което обработва 
лични данни само като допълнителна 
дейност към основните си дейности, 
и не се извършва обработване на 
специални категории лични данни, 
както е посочено в член 9, параграф 1; 
или

Or. en

Изменение 1759
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие са 
по-малко от 250 души; или

б) работещите в дадено предприятие са 
по-малко от 250 души, освен ако 
основните дейности на 
предприятието, независимо от броя 
на неговите работници и служители, 
се състоят от операции по 
обработване, които по силата на своя 
характер, обхват и/или цели изискват 
редовно и системно наблюдение на 
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субектите на данни; или

Or. en

Изменение 1760
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие са 
по-малко от 250 души; или

б) дадено предприятие обработва 
лични данни, свързани с по-малко от 
500 субекта на данни на година, или 
когато работещите в дадено 
предприятие са по-малко от 250 души; 
или

Or. en

Изменение 1761
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие 
са по-малко от 250 души; или

б) дадено предприятие обработва 
лични данни, свързани с по-малко от 
500 субекта на данни на година; или

Or. en

Изменение 1762
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие б) дадено предприятие обработва 
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са по-малко от 250 души; или лични данни на по-малко от 250 души
на година; или

Or. fr

Обосновка

Изменението е във връзка с предложеното изменение на член 35, параграф 1, буква б).

Изменение 1763
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие са 
по-малко от 250 души; или

б) работещите в дадено предприятие са 
по-малко от 250 души, освен ако
надзорните органи считат 
обработването, осъществявано от 
предприятието, за такова с висок 
риск предвид характеристиките, вида 
данни или броя на засегнатите; или

Or. es

Изменение 1764
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие 
са по-малко от 250 души; или

б) обработването се извършва от
дадено предприятие, в което работят
250 души или повече, или се обработва 
някоя от специалните категории 
лични данни, посочени в член 9, 
параграф 1, или лични данни, чието 
обработване може да предполага 
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икономически или трудов риск или 
риск от накърняване на репутацията 
на субекта на данните; или

Or. es

Обосновка

Като критерий за изпълнението на задължението, посочено в настоящия член, се 
добавя понятието за риск при обработването на данни, независимо от големината на 
предприятието. Счита се, че обработването на лични данни, принадлежащи към една 
от предвидените специални категории, може да представлява риск за субекта на 
данните или да засегне собствеността му, трудовите му правоотношения или 
репутацията му.

Изменение 1765
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) работещите в дадено предприятие са 
по-малко от 250 души; или

б) работещите в дадено предприятие са 
по-малко от 50 души или се 
обработват данните на по-малко от 
250 субекта на данни; или

Or. de

Изменение 1766
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) органът или структурата са 
публични; или

заличава се

Or. en
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Изменение 1767
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) администраторът предлага само 
понякога стоки или услуги на субекти 
на данни с местоживеене в Съюза.

г) администраторът предлага само 
понякога стоки или услуги на субекти 
на данни с местоживеене в Съюза, при 
условие че той обработва лични 
данни на по-малко от 5 000 субекта 
на данни в продължение на период от 
12 последователни месеца.

Or. en

Обосновка

Членът се изменя в съответствие със спазването на принципите за риск съгласно 
член 5б (нов).

Изменение 1768
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Представителят е установен в 
една от тези държави членки, в 
която пребивават постоянно 
субектите на данни, чиито лични 
данни се обработват във връзка с 
предлагането на стоки или услуги или 
чието поведение се наблюдава.

заличава се

Or. en

Изменение 1769
Alexander Alvaro
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Представителят е установен в една от 
тези държави членки, в която 
пребивават постоянно субектите на 
данни, чиито лични данни се обработват 
във връзка с предлагането на стоки 
или услуги или чието поведение се 
наблюдава.

3. Представителят е установен в една от 
тези държави членки, в която 
пребивават постоянно субектите на 
данни, чиито лични данни се 
обработват.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменения териториален обхват в член 3.

Изменение 1770
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Представителят е установен в една от 
тези държави членки, в която 
пребивават постоянно субектите на 
данни, чиито лични данни се обработват 
във връзка с предлагането на стоки 
или услуги или чието поведение се 
наблюдава.

3. Представителят е установен в една от 
тези държави членки, в която 
пребивават постоянно субектите на 
данни, чиито лични данни се 
обработват.

Or. en

Изменение 1771
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Представителят е установен в една от 
тези държави членки, в която 
пребивават постоянно субектите на 
данни, чиито лични данни се обработват 
във връзка с предлагането на стоки 
или услуги или чието поведение се 
наблюдава.

3. Представителят е установен в една от 
тези държави членки, в която 
пребивават постоянно субектите на 
данни, чиито лични данни се 
обработват.

Or. en

Изменение 1772
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Определянето на представител от 
администратора не засяга съдебните 
производства, които биха могли да 
бъдат започнати срещу самия 
администратор.

заличава се

Or. en

Изменение 1773
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена операция по
обработване се извършва от името на 
даден администратор, последният 
избира обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 

1. Когато обработването се извършва 
от името на даден администратор, 
последният избира обработващ лични 
данни, който предоставя достатъчни 
гаранции, че ще приложи подходящи 
технически и организационни мерки и 
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организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни, по-специално по 
отношение на техническите мерки за 
сигурност и организационните мерки, 
управляващи обработването, които 
трябва да бъдат изпълнени, както и да 
гарантира спазването на тези мерки.

процедури, така че обработването да 
отговаря на изискванията на настоящия 
регламент и да гарантира защитата на 
правата на субекта на данни, по-
специално по отношение на 
техническите мерки за сигурност и 
организационните мерки, управляващи 
обработването, които трябва да бъдат 
изпълнени, както и да гарантира 
спазването на тези мерки.

Or. en

Обосновка

Езиково уточнение.

Изменение 1774
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена операция по 
обработване се извършва от името на 
даден администратор, последният
избира обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни, по-специално по 
отношение на техническите мерки за 
сигурност и организационните мерки, 
управляващи обработването, които
трябва да бъдат изпълнени, както и да 
гарантира спазването на тези мерки.

1. Когато дадена операция по 
обработване се извършва от името на 
даден администратор и включва 
обработване на данни, което 
предоставя в достатъчна степен 
възможност на обработващия лични 
данни да установи субекта на 
данните, администраторът избира 
обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни, по-специално по 
отношение на техническите мерки за 
сигурност и организационните мерки, 
управляващи обработването, които 
трябва да бъдат изпълнени, както и да 
гарантира спазването на тези мерки.
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Or. en

Изменение 1775
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато дадена операция по 
обработване се извършва от името на 
даден администратор, последният 
избира обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни, по-специално по 
отношение на техническите мерки за 
сигурност и организационните мерки, 
управляващи обработването, които 
трябва да бъдат изпълнени, както и да 
гарантира спазването на тези мерки.

1. Когато дадена операция по 
обработване се извършва от името на 
даден администратор, последният 
избира обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на настоящия регламент и 
да гарантира защитата на правата на 
субекта на данни, по-специално по 
отношение на техническите мерки за 
сигурност и организационните мерки, 
управляващи обработването, които 
трябва да бъдат изпълнени, при това 
администраторът се убеждава и в
спазването на тези мерки.

Or. de

Изменение 1776
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни се 
урежда с договор или друг правен акт, 
който обвързва обработващия лични 
данни с администратора и постановява, 
по-специално, че обработващият лични 

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни се 
урежда с договор или друг правен акт, 
документиран на носител, на който 
може да се съхрани запис, който 
обвързва обработващия лични данни с 
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данни: администратора и постановява, по-
специално, че обработващият лични 
данни:

Or. es

Изменение 1777
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни се 
урежда с договор или друг правен акт, 
който обвързва обработващия лични 
данни с администратора и постановява, 
по-специално, че обработващият лични 
данни:

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни се 
урежда с договор или друг правен акт, 
който обвързва обработващия лични 
данни с администратора. 
Администраторът и обработващият 
лични данни са свободни да определят 
съответните роли и отговорности по 
отношение на изискванията на 
настоящия регламент и предвиждат 
следното:

Or. en

Изменение 1778
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни се 
урежда с договор или друг правен акт, 
който обвързва обработващия лични 
данни с администратора и постановява, 
по-специално, че обработващият лични 
данни:

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни се 
урежда с договор или друг правен акт, 
който обвързва обработващия лични 
данни с администратора. 
Администраторът и обработващият 
лични данни са свободни да определят 
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съответните роли и отговорности по 
отношение на изискванията на 
настоящия регламент и предвиждат 
следното:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) действа единствено по указания на 
администратора, по-специално когато 
предаването на използваните лични 
данни е забранено;

а) обработващият лични данни
действа единствено по указания на 
администратора, по-специално когато 
предаването на използваните лични 
данни е забранено;

Or. en

Изменение 1780
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наема единствено персонал, който 
е поел ангажимент за поверителност 
или е задължен по закон да спазва 
поверителност;

заличава се

Or. en
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Изменение 1781
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наема единствено персонал, който 
е поел ангажимент за поверителност 
или е задължен по закон да спазва 
поверителност;

заличава се

Or. en

Изменение 1782
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) взема всички необходими мерки 
съгласно член 30;

заличава се

Or. en

Изменение 1783
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) включва друг обработващ лични 
данни единствено с предварителното 
разрешение на администратора;

заличава се

Or. en
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Изменение 1784
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) включва друг обработващ лични 
данни единствено с предварителното 
разрешение на администратора;

заличава се

Or. en

Изменение 1785
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) включва друг обработващ лични 
данни единствено с предварителното
разрешение на администратора;

г) определя условията за включване на
друг обработващ лични данни, като 
например необходимостта от 
специално или общо предварително
разрешение на администратора, или 
необходимостта от писмено 
споразумение за налагане на същите 
задължения на подизпълнителя, 
обработващ лични данни, които са 
наложени на обработващия лични 
данни съгласно настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 1786
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) включва друг обработващ лични 
данни единствено с предварителното 
разрешение на администратора;

г) включва друг обработващ лични 
данни единствено с предварителното 
разрешение на администратора, като 
този друг обработващ лични данни е 
подизпълнител, предоставящ услуги 
по обработване на лични данни, и се 
подчинява на същите задължения на 
договора или на нормативния акт, 
които обвързват администратора и 
първоначалния обработващ лични 
данни, що се отнася до защитата на 
лични данни;

Or. es

Обосновка

Целта е в случаи като изчислителните облаци, когато може да се наредят няколко 
различни обработващи лични данни, първоначалните гаранции, които зависят от 
администратора, да останат непроменени по време на обработването на личните 
данни.

Изменение 1787
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доколкото това е възможно 
предвид естеството на 
обработването, установява с 
одобрението на администратора 
необходимите технически и 
организационни изисквания за 
изпълнението на задължението на 
администратора да отговаря на 
исканията за упражняване на 
правата на субектите на данни, 
определени в глава III;

заличава се

Or. en
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Изменение 1788
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доколкото това е възможно 
предвид естеството на 
обработването, установява с 
одобрението на администратора 
необходимите технически и 
организационни изисквания за 
изпълнението на задължението на 
администратора да отговаря на 
исканията за упражняване на 
правата на субектите на данни, 
определени в глава III;

заличава се

Or. en

Изменение 1789
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доколкото това е възможно 
предвид естеството на 
обработването, установява с 
одобрението на администратора 
необходимите технически и 
организационни изисквания за 
изпълнението на задължението на 
администратора да отговаря на 
исканията за упражняване на правата на 
субектите на данни, определени в 
глава III;

д) предоставя на администратора при 
поискване информацията, която му е 
необходима, за да отговаря на 
исканията за упражняване на правата на 
субектите на данни, определени в 
глава III;

Or. en
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Изменение 1790
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) доколкото това е възможно предвид 
естеството на обработването,
установява с одобрението на
администратора необходимите 
технически и организационни 
изисквания за изпълнението на 
задължението на администратора да 
отговаря на исканията за упражняване 
на правата на субектите на данни, 
определени в глава III;

д) доколкото това е възможно предвид 
естеството на обработването и 
способността на обработващия 
лични данни да съдейства с разумни 
усилия за съгласуването на подходящи 
и приложими технически и 
организационни изисквания, които 
подпомагат способността на 
администратора да отговаря на 
исканията за упражняване на правата на 
субектите на данни, определени в 
глава III;

Or. en

Изменение 1791
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомага администратора да 
гарантира изпълнението на 
задълженията съгласно членове 30—
34;

заличава се

Or. en

Изменение 1792
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомага администратора да 
гарантира изпълнението на 
задълженията съгласно членове 30—
34;

заличава се

Or. en

Изменение 1793
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомага администратора да 
гарантира изпълнението на 
задълженията съгласно членове 30—34;

е) доколкото това е възможно, като 
се има предвид естеството на 
обработване, информацията, налична 
за обработващия лични данни и 
неговата способност да помага с 
разумни усилия, споразумение за 
гарантиране на изпълнението на 
задълженията съгласно членове 30—34;

Or. en

Изменение 1794
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомага администратора да 
гарантира изпълнението на 
задълженията съгласно членове 30—34;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. de
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Изменение 1795
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването и не обработва 
личните данни по друг начин;

заличава се

Or. en

Изменение 1796
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването и не обработва 
личните данни по друг начин;

заличава се

Or. en

Изменение 1797
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването и не обработва личните 

ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването, не обработва личните 
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данни по друг начин; данни по друг начин и заличава 
съществуващите копия, без да се 
засяга законодателството на Съюза 
или на държавите членки;

Or. en

Изменение 1798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предава всички резултати на
администратора след края на 
обработването и не обработва личните 
данни по друг начин;

ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването, не обработва личните 
данни по друг начин и заличава 
съществуващите копия, без да се 
засяга законодателството на Съюза 
или на държавите членки;

Or. en

Изменение 1799
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването и не обработва личните
данни по друг начин;

ж) връща всички резултати на 
администратора след края на 
обработването и заличава съхранените
данни;

Or. de

Изменение 1800
Louis Michel
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предоставя на администратора и 
на надзорния орган цялата 
информация, необходима за 
контролиране на изпълнението на 
задълженията, определени в 
настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение 1801
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предоставя на администратора и на 
надзорния орган цялата информация, 
необходима за контролиране на 
изпълнението на задълженията, 
определени в настоящия член.

з) предоставя на администратора цялата 
информация, необходима за 
контролиране на изпълнението на 
задълженията, определени в настоящия 
член.

Or. en

Обосновка

Заличаване в съответствие с член 53, параграф 2, където разследващите правомощия 
на надзорните органи са описани много по-подробно.

Изменение 1802
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предоставя на администратора и на 
надзорния орган цялата информация, 
необходима за контролиране на 
изпълнението на задълженията, 
определени в настоящия член.

з) предоставя на администратора и на 
надзорния орган цялата информация, 
необходима за контролиране на 
изпълнението на задълженията, 
определени в настоящия член, и 
позволява проверки на място.

Or. en

Обосновка

Тъй като администраторът е този, който носи отговорност за обработването на 
данните, той следва да има възможност да проверява на място дали обработващият 
лични данни следва инструкциите. Текстът взема за основа германския закон за 
защита на данните, който беше преработен след няколко скандала, свързани със 
защитата на личните данни.

Изменение 1803
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предоставя на администратора и на 
надзорния орган цялата информация, 
необходима за контролиране на 
изпълнението на задълженията, 
определени в настоящия член.

з) предоставя на администратора цялата 
информация, необходима за 
контролиране на изпълнението на 
задълженията, определени в настоящия 
член.

Or. en

Изменение 1804
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál, Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предоставя на администратора и на 
надзорния орган цялата информация, 
необходима за контролиране на 
изпълнението на задълженията, 
определени в настоящия член.

з) при поискване предоставя на 
администратора и на надзорния орган 
цялата информация, необходима за 
контролиране на изпълнението на 
задълженията, определени в настоящия 
член.

Or. en

Изменение 1805
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът и 
обработващият лични данни 
документират в писмена форма 
указанията на администратора и 
задълженията на обработващия 
лични данни, посочени в параграф 2.

заличава се

Or. es

Обосновка

Es excesivamente burocrático. El que tengan que recogerse sin más todas las instrucciones 
por escrito puede constituir una carga desproporcionada, sobre todo si ahí se incluyen 
también las instrucciones que se vayan sucediendo una vez concluido el contrato y en el 
marco de éste. Piénsese que en determinados ámbitos las instrucciones pueden sucederse a 
diario y en cantidades muy elevadas. Por lo demás, normalmente las instrucciones operativas 
se cursarán en forma electrónica y quedará perfecta constancia de las mismas y, finalmente, 
es esta una cuestión que interesa básicamente a la relación entre el responsable y el 
encargado del tratamiento, pero que no tiene necesariamente que afectar directamente a la 
seguridad y a la privacidad.

Изменение 1806
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът и 
обработващият лични данни 
документират в писмена форма 
указанията на администратора и 
задълженията на обработващия 
лични данни, посочени в параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1807
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът и обработващият 
лични данни документират в писмена 
форма указанията на администратора и 
задълженията на обработващия лични 
данни, посочени в параграф 2.

3. Администраторът и обработващият 
лични данни документират в писмена 
форма указанията на администратора и 
задълженията на обработващия лични 
данни, посочени в параграф 2. В този 
случай изискванията на глава II са 
спазени за обработващия лични 
данни, ако администраторът 
отговаря на изискванията.

Or. en

Изменение 1808
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 

заличава се
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администратора, първият се счита 
за администратор по отношение на 
това обработване и спрямо него се 
прилагат правилата за съвместните 
администратори, установени в член 
24.

Or. pl

Изменение 1809
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита 
за администратор по отношение на 
това обработване и спрямо него се 
прилагат правилата за съвместните 
администратори, установени в член 
24.

заличава се

Or. en

Изменение 1810
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита 
за администратор по отношение на 
това обработване и спрямо него се 

заличава се
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прилагат правилата за съвместните 
администратори, установени в 
член 24.

Or. de

Изменение 1811
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита за 
администратор по отношение на това 
обработване и спрямо него се прилагат 
правилата за съвместните 
администратори, установени в член 
24.

4. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита за 
администратор по отношение на това 
обработване.

Or. en

Обосновка

Когато няколко администратора използват общо лични данни като определят целите 
и условията на обработването на лични данни съвместно, съвместните 
администратори равностойно изпълняват съответните отговорности за спазване на 
задълженията по настоящия регламент, по-специално по отношение на процедурите 
и механизмите за упражняване на правата на субекта на данните.

Изменение 1812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 

4. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
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онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита за 
администратор по отношение на това 
обработване и спрямо него се прилагат 
правилата за съвместните 
администратори, установени в член 24.

онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита за 
администратор по отношение на това 
обработване и спрямо него се прилагат 
правилата за съвместните 
администратори, установени в член 24; 
като това не засяга отговорността 
на администратора да спазва 
задълженията си.

Or. es

Обосновка

Изглежда в определени случаи може да се получи застъпване на отговорности, което 
би трябвало да се спомене. Наистина независимо от това, че злоупотребите на 
обработващия данни могат да доведат до това той да бъде лично задължен и 
отговорен за обработването (превишаване на законните права – ultra vires), не може 
да се отхвърли възможно съществуване на вина при наблюдаването (culpa in vigilando) 
от страна на принципала.

Изменение 1813
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита за 
администратор по отношение на това 
обработване и спрямо него се прилагат 
правилата за съвместните 
администратори, установени в член 
24.

4. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита за 
администратор по отношение на това 
обработване.

Or. en

Изменение 1814
Alexander Alvaro
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато обработващ лични данни 
обработва данни под псевдоним, за 
неговите права и задължения не е от 
значение дали той или 
администраторът разполага с 
връзката към личните 
идентификатори, които позволяват 
данните да бъдат свързани със 
субекта на данните.

Or. en

Обосновка

Обработването само на данни под псевдоним, без да се разполага с връзката към 
личните идентификатори, не следва да се използва като извинение от страна на 
обработващите лични данни.

Изменение 1815
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 26 – 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 във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

заличава се
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Or. en

Изменение 1816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 26 – 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 във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

заличава се

Or. es

Обосновка

Текстът е излишен; ако се счита, че това е абсолютно задължително, би следвало да 
се изясни в самия текст на регламента.

Изменение 1817
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 26 – 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 

заличава се
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критериите и изискванията във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

Or. en

Изменение 1818
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 26 – 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 във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

заличава се

Or. en

Изменение 1819
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 26 – 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 във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

заличава се

Or. en

Изменение 1820
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 26 – 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 във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

заличава се
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Or. en

Изменение 1821
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 26 – 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 във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

заличава се

Or. en

Изменение 1822
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 26 – 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 във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 

заличава се
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обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

Or. de

Изменение 1823
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Обработващият лични данни и всяко 
лице, действащо под ръководството на 
администратора или на обработващия 
лични данни, което има достъп до 
личните данни, обработва тези данни 
само по указание на администратора, 
освен ако обработването не се изисква 
от правото на Съюза или на държава 
членка.

Обработващият лични данни и всяко 
лице, действащо под ръководството на 
администратора или на обработващия 
лични данни, което има достъп до 
личните данни, пази поверителността 
на личните данни и обработва тези 
данни само по указание на 
администратора, освен ако 
обработването не се изисква от правото 
на Съюза или на държава членка.

Or. en

Изменение 1824
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Обработващият лични данни и всяко 
лице, действащо под ръководството на 
администратора или на обработващия 
лични данни, което има достъп до 

Обработващият лични данни и всяко 
лице, действащо под ръководството на 
администратора или на обработващия 
лични данни, което има достъп до 
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личните данни, обработва тези данни 
само по указание на администратора, 
освен ако обработването не се изисква 
от правото на Съюза или на държава 
членка.

личните данни, обработва тези данни 
само по указание на администратора в 
съответствие с член 6.

Or. en

Изменение 1825
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Документация заличава се
1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен. 
2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:
а) наименованието и координатите 
за връзка на администратора или на 
всеки съвместен администратор или 
обработващ лични данни, както и на 
представителя на администратора, 
ако има такъв;
б) името и координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните, ако има такова;
в) целите на обработването, 
включително законните интереси, 
преследвани от администратора, 
когато обработването се основава на 
член 6, параграф 1, буква е);
г) описание на категориите субекти 
на данни и на свързаните с тях 
категории лични данни; 
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д) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително администраторите, на 
които се разкриват лични данни 
поради преследвания от тях законен 
интерес;
е) когато е приложимо, предаването 
на данни на трета държава или 
международна организация, 
включително идентификацията на 
тази трета държава или 
международна организация, а в случай 
на предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, документация за 
подходящите гаранции;

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни; 
з) описанието на механизмите, 
посочени в член 22, параграф 3.
3. Администраторът, 
обработващият лични данни и 
представителят на администратора, 
ако има такъв, предоставят при 
поискване тази документация на 
надзорния орган.
4. Задълженията, посочени в 
параграфи 1 и 2, не се прилагат 
спрямо следните администратори и 
обработващи лични данни: 
а) физическо лице, което обработва 
лични данни без търговска цел; или 
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал, където 
се обработването на лични данни е 
само вторична дейност спрямо 
основните дейности.
5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
документацията, посочена в параграф 
1, по-специално за да се вземат 
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предвид отговорностите на 
администратора, на обработващия 
лични данни и на представителя на 
администратора, ако има такъв. 
6. Комисията може да установява 
образци на документацията, посочена 
в параграф 1. Актовете за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Не е практично да се поддържа документация само заради самата документация. 
Необходимите изисквания, които вече не се изискват съгласно член 14, са включени в
изискванията за оценка на въздействието по член 33.

Изменение 1826
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Документация заличава се
1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен. 
2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:
а) наименованието и координатите 
за връзка на администратора или на 
всеки съвместен администратор или 
обработващ лични данни, както и на 
представителя на администратора, 
ако има такъв;
б) името и координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
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данните, ако има такова;
в) целите на обработването, 
включително законните интереси, 
преследвани от администратора, 
когато обработването се основава на 
член 6, параграф 1, буква е);
г) описание на категориите субекти 
на данни и на свързаните с тях 
категории лични данни; 
д) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително администраторите, на 
които се разкриват лични данни 
поради преследвания от тях законен 
интерес;
е) когато е приложимо, предаването 
на данни на трета държава или 
международна организация, 
включително идентификацията на 
тази трета държава или 
международна организация, а в случай 
на предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, документация за 
подходящите гаранции;
ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни; 
з) описанието на механизмите, 
посочени в член 22, параграф 3.
3. Администраторът, 
обработващият лични данни и 
представителят на администратора, 
ако има такъв, предоставят при 
поискване тази документация на 
надзорния орган.
4. Задълженията, посочени в 
параграфи 1 и 2, не се прилагат 
спрямо следните администратори и 
обработващи лични данни: 
а) физическо лице, което обработва 
лични данни без търговска цел; или 
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал, където 
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се обработването на лични данни е 
само вторична дейност спрямо 
основните дейности.
5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
документацията, посочена в параграф 
1, по-специално за да се вземат 
предвид отговорностите на 
администратора, на обработващия 
лични данни и на представителя на 
администратора, ако има такъв. 
6. Комисията може да установява 
образци на документацията, посочена 
в параграф 1. Актовете за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Това е прекалено ограничаващо.

Изменение 1827
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Документация Задължение за документиране на 
обработващия лични данни

Or. de

Обосновка

Тъй като задълженията за документиране на администраторите се уреждат в 
член 14, тук се урежда само задължението за документиране на обработващите 
лични данни. То обаче се обвързва със задължението за документиране на 
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възложителя, за да се избегне разхода на труд, възникващ от прилагането на различни 
правила.

Изменение 1828
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв,
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки обработващ лични данни 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

Or. de


