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Изменение 2351
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на 
данните и на печати и маркировки за 
защита на данните, които 
позволяват на субектите на данни 
бързо да оценяват нивото на защита 
на данните, осигурявано от 
администраторите и 
обработващите лични данни. 
Механизмите за сертифициране за 
защита на данните допринасят за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

1. Всеки администратор или 
обработващ лични данни може да 
поиска от който и да било надзорен 
орган в Съюза, срещу такса, 
определена от този орган, да 
сертифицира, че обработването на 
лични данни се извършва в 
съответствие с настоящия регламент, 
като се отчитат специфичните 
характеристики на различните сектори, 
както и контекста на операциите по 
обработване и рисковете, свързани с 
тях.

Or. en

Обосновка

Европейският печат за защита на данните следва да създава доверие у субектите на 
данни, правна сигурност за администраторите и същевременно да разпространява 
европейските стандарти за защита на данните, като позволява на дружества извън 
Европа да навлизат по-лесно на европейските пазари чрез сертифициране.

Изменение 2352
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
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равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на данните и 
на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните, осигурявано от 
администраторите и обработващите 
лични данни. Механизмите за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на данните и 
на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните, осигурявано от 
администраторите и обработващите 
лични данни. Механизмите за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

Отговорността за изготвяне на 
съответстващ акт за сертифициране 
следва да се прехвърли на независими 
и квалифицирани одитори. Такъв 
одитор:
а) се акредитира от национален 
надзорен орган; и 
б) отговаря за процеса на издаване на 
съответния сертификат за 
неприкосновеност на личния живот; 
и
в) отговаря за последствията, водещи 
до неподходящо издаване на 
сертификат за защита на данните.

Or. en

Изменение 2353
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на данните и 
на печати и маркировки за защита на 

1. С цел подобряване на защитата на 
данните и сигурността на 
обработването, държавите членки,
Комисията и надзорните органи си 
сътрудничат с администраторите, 
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данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните, осигурявано от 
администраторите и обработващите 
лични данни. Механизмите за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

обработващите лични данни и 
другите заинтересовани страни, 
особено на европейско равнище, с цел 
създаването на процедури за защита на 
данните за разработване, прилагане и 
по-нататъшно развиване на 
стратегии за защита на данните и за 
тяхното оценяване и утвърждаване 
чрез предоставянето на печати и 
маркировки за защита на данните за 
процедури и продукти, които 
позволяват на субектите на данни бързо 
да оценяват нивото на защита на 
данните, осигурявано от 
производителите, администраторите и 
обработващите лични данни. 
Процедурите за защита на данните
следва да бъдат доброволни и 
прозрачни и да се провеждат 
периодично от експертни органи, 
които нямат конфликт на интереси, 
и следва да допринасят за правилното 
прилагане на настоящия регламент и на 
други разпоредби относно защитата 
на данните, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

Or. de

Изменение 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на данните и 
на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 

1. Държавите членки и Комисията 
работят с администраторите, 
обработващите лични данни и 
другите заинтересовани страни, за да 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на данните и 
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защита на данните, осигурявано от 
администраторите и обработващите 
лични данни. Механизмите за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните, осигурявано от 
администраторите и обработващите 
лични данни. Механизмите за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

Or. en

Изменение 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на данните и 
на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните, осигурявано от 
администраторите и обработващите 
лични данни. Механизмите за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на политики за 
сертифициране за защита на данните и 
на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните, осигурявано от 
администраторите и обработващите 
лични данни. Политиките за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, както и за 
предвидените в него действия и ползи, 
като се отчитат специфичните 
характеристики на различните сектори и 
различните операции по обработване.

Политиките за сертифициране на 
равнището на Съюза се разработват 
от Европейския комитет по защита 
на данните с участието на други 
заинтересовани страни и се 
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одобряват официално от Комисията. 
Тези политики са насочени не само 
към институциите, а по-специално 
към операторите в тази област.
Политиките за сертифициране се 
основават на конкретните 
потребности на участниците в 
различните сектори на дейност, като 
се вземат предвид по-специално 
потребностите на 
микропредприятията и на малките и 
средните предприятия, както и 
необходимите разходи за тези 
политики, така че да се превърнат в 
ефективен инструмент. 
Получаването, подновяването и 
загубата на сертификати са свързани 
с предвидените в настоящия 
регламент последствия.

Or. es

Изменение 2356
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на 
данните и на печати и маркировки за 
защита на данните, които 
позволяват на субектите на данни 
бързо да оценяват нивото на защита 
на данните, осигурявано от 
администраторите и 
обработващите лични данни. 
Механизмите за сертифициране за 
защита на данните допринасят за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като се отчитат 

1. Всеки администратор или 
обработващ лични данни може да 
поиска от който и да било надзорен 
орган в Съюза, срещу определена 
такса, да сертифицира, че 
обработването на лични данни се 
извършва в съответствие с настоящия 
регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори, както и 
контекста на операциите по 
обработване и рисковете, свързани с 
тях.
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специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

Or. en

Изменение 2357
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на данните 
и на печати и маркировки за защита 
на данните, които позволяват на 
субектите на данни бързо да оценяват 
нивото на защита на данните, 
осигурявано от администраторите и 
обработващите лични данни. 
Механизмите за сертифициране за 
защита на данните допринасят за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

1. Администраторът и 
обработващият лични данни се 
записват в система за сертифициране
на акредитиран контролен орган във 
всички случаи, при които:

а) дадено предприятие обработва 
лични данни, свързани с по-малко от 
500 субекта на данни на година, или 
обработва специални категории лични 
данни, посочени в член 9, параграф 1; 
или
б) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции 
по обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение 
на субекти на данни.
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Други администратори или 
обработващи лични данни също 
могат да бъдат подложени на 
сертифициране.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
механизмите за сертифициране за 
защита на данните, посочени в 
параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и 
оттегляне, както и на изискванията 
за признаване в рамките на Съюза и в 
трети държави.

2. Администраторът и 
обработващият лични данни трябва 
да бъдат подложени на сертифициране 
преди първото обработване на лични 
данни или когато попаднат в обхвата 
на параграф 1 и трябва впоследствие 
да подлежат на повторно 
сертифициране поне веднъж годишно. 
Те трябва да информират субектите 
на данни за сертифицирането.

3. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
механизмите за сертифициране и за 
печатите и маркировките за защита 
на данните, както и механизми за 
насърчаване и признаване на 
механизмите за сертифициране и на 
печатите и маркировките за защита 
на данните. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

3. Сертификатите трябва да бъдат 
придобити от акредитиран 
контролен орган в основното място 
на установяване на администратора, 
обработващия лични данни, 
производителя или доставчика или в 
държавата членка, в която се намира 
неговият представител.

3a. Контролният орган има 
правомощието за разследване, 
съгласно което може да получава от 
записания администратор или 
обработващ лични данни:
а) достъп до всички лични данни и до 
цялата информация, необходима за 
изпълнението на своите функции;
б) достъп до всички негови 
помещения, включително до 
оборудване и средства за обработване 
на данни.
3б. Сертификатите трябва да 
предоставят достатъчни гаранции, 
че администраторът, 
обработващият лични данни, 
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услугата или продуктът е в 
съответствие с всички аспекти на 
настоящия регламент. Продукт, услуга 
или обработващ лични данни, 
използван от администратора или 
обработващия лични данни, не трябва 
да се взема под внимание в процеса на 
сертифициране, ако самият той не 
притежава валиден сертификат.
3в. Сертификатите могат да бъдат 
счетени за невалидни от 
компетентния или контролния орган, 
ако се установи, че 
администраторът, обработващият 
лични данни, услугата или продуктът 
не е съответствие с настоящия 
регламент.
3г. Контролният орган трябва да 
информира компетентния надзорен 
орган за придобити и отменени 
сертификати в електронна форма. 
Той също трябва да информира и 
надзорния орган за всяко потенциално 
нарушение на настоящия регламент, 
установено по време на процедурата 
по сертифициране.
3д. На Комисията се предоставя 
правомощието след консултация с 
Европейския комитет по защита на 
данните да приема делегирани актове 
в съответствие с член 86, в които се 
определят точната честота, 
контролните процедури и 
естеството на контрола, като се 
вземат предвид различните рискове 
при операциите по обработване, 
администраторите, обработващите 
лични данни, продуктите и услугите, 
както и подробности относно 
сертификатите.

Or. en
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Изменение 2358
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки и Комисията 
насърчават, особено на европейско 
равнище, създаването на механизми за 
сертифициране за защита на данните и 
на печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните, осигурявано от 
администраторите и обработващите 
лични данни. Механизмите за 
сертифициране за защита на данните 
допринасят за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

1. Държавите членки, 
професионалните организации и 
Комисията насърчават, особено на 
европейско равнище, създаването на 
механизми за сертифициране за защита 
на данните и на печати и маркировки за 
защита на данните, които позволяват на 
субектите на данни бързо да оценяват 
нивото на защита на данните, 
осигурявано от администраторите и 
обработващите лични данни. 
Механизмите за сертифициране за 
защита на данните допринасят за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

Or. en

Обосновка

Разработването на печати и маркировка, както и на други механизми за 
сертифициране, следва да се ръководи от промишлеността и ако е необходимо, да се 
контролира от надзорния орган.

Изменение 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Механизмите за сертифициране за 
защита на данните са доброволни, 
достъпни и се предоставят на 
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разположение чрез процедура, която е 
прозрачна и не прекомерно 
натоварваща. Тези механизми са 
технологично неутрални и глобално 
приложими и допринасят за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните сектори и различните 
операции по обработване.

Or. en

Изменение 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По време на процедурата на 
сертифициране надзорният орган 
може да изиска от специализирани 
трети страни да извършат одит на 
администратора или на 
обработващия лични данни от тяхно 
име. Окончателното сертифициране 
се извършва от надзорния орган.

Or. en

Изменение 2361
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Надзорните органи си 
сътрудничат помежду си в 
съответствие с членове 46 и 57. Във 
връзка с това надзорните органи 
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дават на администратори и 
обработващи лични данни, които 
спазват настоящия регламент, 
стандартизираната маркировка за 
защита на данните — „Европейски 
печат за защита на данните“.

Or. en

Изменение 2362
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Надзорните органи си 
сътрудничат помежду си в 
съответствие с членове 46 и 57, за да 
гарантират хармонизирано равнище 
на механизмите за сертифициране за 
защита на данните в рамките на 
Съюза. Във връзка с това надзорните 
органи дават на администратори и 
обработващи лични данни, които 
спазват настоящия регламент, 
стандартизираната маркировка за 
защита на данните — „Европейски 
печат за защита на данните“.

Or. en

Изменение 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. „Европейският печат за защита 
на данните“ е валиден, докато 
нивото на защита на данните на 
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сертифицирания администратор или 
обработващ лични данни е напълно в 
съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1в, „Европейският печат за 
защита на данните“ е валиден за 
максимален срок от пет години.

Or. en

Изменение 2365
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
механизмите за сертифициране за 
защита на данните, посочени в 
параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и 
оттегляне, както и на изискванията 
за признаване в рамките на Съюза и в 
трети държави.

заличава се

Or. de
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Изменение 2366
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
механизмите за сертифициране за 
защита на данните, посочени в 
параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и 
оттегляне, както и на изискванията 
за признаване в рамките на Съюза и в 
трети държави.

заличава се

Or. en

Обосновка

Акцентът трябва да бъде върху решения, ориентирани към промишлеността и 
надзорните органи, основани на оперативен експертен опит.

Изменение 2367
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
посочени в параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и оттегляне, 

2. На Комисията се предоставя 
правомощието след консултация със 
заинтересованите страни 
(Европейския комитет по защита на 
данните, националните органи по 
защита на данните, секторни и 
неправителствени организации) да 
приема делегирани актове в 
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както и на изискванията за признаване в 
рамките на Съюза и в трети държави.

съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
посочени в параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и оттегляне, 
както и на изискванията за признаване в 
рамките на Съюза и в трети държави.

На Комисията също се предоставя 
правомощието след консултация със 
заинтересованите страни 
(Европейския комитет по защита на 
данните, националните органи по 
защита на данните, секторни и 
неправителствени организации) да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 86 с цел 
допълнително определяне на 
изискванията за акредитация на 
одиторите.

Or. en

Изменение 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
посочени в параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и оттегляне, 
както и на изискванията за признаване в 
рамките на Съюза и в трети държави.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
посочени в параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и оттегляне, 
както и на изискванията за признаване в 
рамките на Съюза и в трети държави, 
при условие че подобни мерки са 
технологично неутрални.

Or. en
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Изменение 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
посочени в параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и оттегляне, 
както и на изискванията за признаване в 
рамките на Съюза и в трети държави.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
посочени в параграф 1, включително на 
условията за предоставяне, оттегляне и 
анулиране, както и на изискванията за 
признаване в рамките на Съюза и в 
трети държави.

Or. es

Изменение 2370
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
посочени в параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и оттегляне, 
както и на изискванията за признаване в 
рамките на Съюза и в трети държави.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
посочени в параграф 1, включително на 
условията за предоставяне и оттегляне, 
както и на изискванията за признаване в 
рамките на Съюза и в трети държави. 
Тези делегирани актове предоставят 
противопоставими права на 
субектите на данните.
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Or. en

Изменение 2371
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на
критериите и изискванията за 
механизмите за сертифициране за 
защита на данните, посочени в 
параграф 1, включително на условията 
за предоставяне и оттегляне, както и на 
изискванията за признаване в рамките 
на Съюза и в трети държави.

2. Надзорните органи и Европейският 
комитет по защита на данните 
определят и уточняват критериите и 
изискванията за механизмите за 
сертифициране за защита на данните, 
включително условията за предоставяне 
и оттегляне, както и изискванията за 
признаване в рамките на Съюза и в 
трети държави.

Or. en

Изменение 2372
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Преди влизането в сила на 
настоящия регламент работната 
група по член 29, създадена съгласно
Директива 95/46/ЕО, предоставя 
подробни препоръки относно 
прилагането на настоящия член въз 
основа на натрупания до момента 
опит на европейско и национално 
равнище, както и ръководство за 
потребителя, обхващащо 
категориите обработване на лични 
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данни, за които следва приоритетно 
да се прилага механизъм за 
сертифициране.
Европейската комисия може да 
предложи законодателство в тази 
област съгласно обикновената 
законодателна процедура.

Or. fr

Обосновка

Наложително е въвеждането на такова сертифициране също и за цифрови 
приложения, предвид големия брой операции по обработване на данни, които засягат 
ежедневието на всяко лице, както и с оглед на действията, предприети от много 
национални органи по защита на данните, за да се насърчи приемането на механизми 
за сертифициране на национално равнище (особено във Франция, Германия и Испания) 
и на равнище ЕС, с финансиране от ЕС. Този подход ще бъде особено подходящ за 
предоставянето на международни услуги.

Изменение 2373
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
механизмите за сертифициране и за 
печатите и маркировките за защита 
на данните, както и механизми за 
насърчаване и признаване на 
механизмите за сертифициране и на 
печатите и маркировките за защита 
на данните. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. de
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Изменение 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
механизмите за сертифициране и за 
печатите и маркировките за защита 
на данните, както и механизми за 
насърчаване и признаване на 
механизмите за сертифициране и на 
печатите и маркировките за защита 
на данните. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 2375
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определя 
технически стандарти за 
механизмите за сертифициране и за 
печатите и маркировките за защита 
на данните, както и механизми за 
насърчаване и признаване на 
механизмите за сертифициране и на 
печатите и маркировките за защита 
на данните. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Акцентът трябва да бъде върху решения, ориентирани към промишлеността и 
надзорните органи, основани на оперативен експертен опит.

Изменение 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определя
технически стандарти за механизмите за 
сертифициране и за печатите и 
маркировките за защита на данните, 
както и механизми за насърчаване и 
признаване на механизмите за 
сертифициране и на печатите и 
маркировките за защита на данните. 
Тези актове 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 
определяне на технически стандарти за 
механизмите за сертифициране и за 
печатите и маркировките за защита на 
данните, както и механизми за 
насърчаване и признаване на 
механизмите за сертифициране и на 
печатите и маркировките за защита на 
данните.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2377
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3



PE506.169v02-00 22/164 AM\929519BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определя
технически стандарти за механизмите за 
сертифициране и за печатите и 
маркировките за защита на данните, 
както и механизми за насърчаване и 
признаване на механизмите за 
сертифициране и на печатите и 
маркировките за защита на данните. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

3. Надзорните органи и Европейският 
комитет по защита на данните 
могат да определят технически 
стандарти за механизмите за 
сертифициране и за печатите и 
маркировките за защита на данните, 
както и механизми за насърчаване и 
признаване на механизмите за 
сертифициране и на печатите и 
маркировките за защита на данните.

Or. en

Изменение 2378
Nathalie Griesbeck

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки и Комисията 
насърчават хармонизирането на 
сертифицирането на хостинга на 
здравни данни и създаването на 
Европейски механизъм за 
сертифициране. Европейският 
комитет по защита на данните 
установява насоки и препоръки в 
съответствие с член 66 в рамките на 
разумен срок с оглед хармонизиране на 
сертификатите за хостинг на 
здравните данни в рамките на Съюза, 
насърчаване на високо равнище на 
защита на здравните данни и 
осигуряване на оперативна 
съвместимост на механизмите за 
сертифициране.
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Or. fr

Изменение 2379
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 39а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39а
Акредитиран контролен орган

1. Надзорните органи акредитират 
контролен орган само ако има 
доказателство, че контролният 
орган:
а) разполага с достатъчно 
квалифициран и опитен персонал;
б) разполага с достатъчно експертни 
знания, оборудване, инфраструктура 
и финансова стабилност;
в) е безпристрастен и не съществува 
конфликт на интереси по отношение 
на неговите задължения; и
г) има основно място на установяване 
в държавата членка.
2. Надзорните органи отнемат 
акредитация, ако има основания да се 
счита, че контролният орган не 
отговаря на критериите, посочени в 
параграф 1, особено ако е нарушавал 
многократно задълженията по 
настоящия регламент.
3. Надзорните органи извършват 
постоянно наблюдение на 
акредитираните контролни органи. 
глава IV, раздел 2 се прилага 
съответно и за контролните органи.
4. На Комисията се предоставя 
правомощието след консултация с 
Европейския комитет по защита на 
данните да приема делегирани актове 
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в съответствие с член 86, в които се 
определят подробностите относно 
процеса на акредитация и 
минималните стандарти за 
контролните органи.

Or. en

Изменение 2380
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 39б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39б
Регистър

1. Всеки надзорен орган създава 
публичен електронен регистър, в 
който всички валидни и невалидни 
сертификати, които са издадени в 
държава членка, могат да бъдат 
разглеждани от обществеността.
2. Контролните органи трябва да 
имат възможност да представят 
необходимата информация в 
електронен формат.
3. Надзорният орган е отговорен за 
коригирането и наблюдението на 
регистъра.
4. На Комисията се предоставя 
правомощието, след консултация с 
Европейския комитет по защита на 
данните, да приема делегирани актове 
в съответствие с член 86, в които се 
определят подробностите относно 
функционирането на регистрите и 
електронните формати, които се 
използват от контролните органи.

Or. en
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Изменение 2381
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 39в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39в
Стандартни регистри на данни

1. Администраторът се счита, че 
изпълнява настоящия регламент или 
определени членове от него, ако 
всички операции по обработването са 
в съответствие с определението на 
стандартен регистър на данни. 
2. Дадена специфична форма на 
обработване може да бъде обявена за 
стандартен регистър на данни, ако:
а) подобни системи се използват от 
голям брой администратори или 
обработващи лични данни в рамките 
на Съюза;
б) при подобни регистри на данни 
съществува нисък риск от нарушаване 
на правата на субектите на данни 
предвид целите на обработването и 
вида на обработваните лични данни; 
и
в) определението гарантира, че 
администраторите, които се 
придържат към него, изпълняват 
изцяло настоящия регламент или 
определени членове от него.
3. Декларацията в делегиран акт 
определя най-малко следното:
а) категориите субекти на данни;
б) категориите обработвани лични 
данни;
в) целта или целите за 
обработването на всяка категория 
данни;
г) основанието за 
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законосъобразността на 
обработването;
д) категориите получатели;
е) необходимата информация за 
субекта на данни;
ж) необходимата допълнителна 
документация;
з) необходимите мерки за сигурност; 
и
и) максималните срокове на 
съхранение;
й) членовете от настоящия 
регламент, за които се счита, че се 
изпълняват от администратора при 
обработването на данни в рамките на 
определението на стандартен 
регистър на данни.
4. На Комисията се предоставя 
правомощието, след консултация с 
Европейския комитет по защита на 
данните, да приема делегирани актове 
в съответствие с член 86, в които се 
определят стандартни регистри на 
данни в съответствие с настоящия 
член. Комисията може да установи 
стандартни форми, които могат да 
се използват от администраторите и 
обработващите лични данни като 
стандартни регистри на данни, за да 
се гарантира пълното съответствие 
с настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2382
Axel Voss

Предложение за регламент
Глава V – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА 
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ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ГРУПА ОТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ 
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Or. en

Изменение 2383
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предаване на лични данни, които се 
обработват или са предназначени за 
обработване след предаването, на трета 
държава или на международна 
организация може да се осъществи, ако 
— при условие че са спазени другите 
разпоредби на настоящия регламент—
администраторът и обработващият 
лични данни спазват условията на 
настоящата глава, включително за 
последващи предавания на лични данни 
от третата държава или от 
международната организация на друга 
трета държава или международна 
организация.

Предаване на лични данни, които се 
обработват или са предназначени за 
обработване след предаването, на трета 
държава, в рамките на група от 
предприятия, или на международна 
организация може да се осъществи, ако 
— при условие че са спазени другите 
разпоредби на настоящия регламент—
администраторът и обработващият 
лични данни спазват условията на 
настоящата глава, включително за 
последващи предавания на лични данни 
от третата държава, в рамките на група 
от предприятия или от 
международната организация на друга 
трета държава или международна 
организация.

Or. en

Изменение 2384
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предаване на лични данни, които се 
обработват или са предназначени за 

Предаване на лични данни, които се 
обработват или са предназначени за 
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обработване след предаването, на трета 
държава или на международна 
организация може да се осъществи, ако 
— при условие че са спазени другите 
разпоредби на настоящия регламент—
администраторът и обработващият 
лични данни спазват условията на 
настоящата глава, включително за 
последващи предавания на лични данни 
от третата държава или от 
международната организация на друга 
трета държава или международна 
организация.

обработване след предаването, на трета 
държава или на международна 
организация може да се осъществи, ако 
— при условие че са спазени другите 
разпоредби на настоящия регламент—
администраторът и обработващият 
лични данни спазват условията на 
настоящата глава, включително за 
последващи предавания на лични данни 
от третата държава или от 
международната организация на друга 
трета държава или международна 
организация, без да се засягат 
решенията, приети от Комисията 
въз основа на член 25, параграф 6 или 
член 26, параграф 4 от Директива 
95/46/ЕО, или разрешенията, издадени 
от надзорен орган въз основа на 
член 26, параграф 2 от Директива 
95/46/ЕО.

Or. en

Обосновка

Предишни решения на Комисията относно адекватността вече съдържат правила за 
извършване на последващо предаване на данни и следва да продължат да се прилагат.

Изменение 2385
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предаване на лични данни, които се 
обработват или са предназначени за 
обработване след предаването, на трета 
държава или на международна 
организация може да се осъществи, ако 
— при условие че са спазени другите 
разпоредби на настоящия регламент—
администраторът и обработващият 
лични данни спазват условията на 
настоящата глава, включително за 

Предаване на лични данни, които се 
обработват или са предназначени за 
обработване след предаването, на трета 
държава или на международна 
организация може да се осъществи, ако 
— при условие че са спазени другите 
разпоредби на настоящия регламент—
администраторът и обработващият 
лични данни спазват условията на 
настоящата глава, включително за 
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последващи предавания на лични данни 
от третата държава или от 
международната организация на друга 
трета държава или международна 
организация.

последващи предавания на лични данни 
от третата държава или от 
международната организация на друга 
трета държава или международна 
организация. Забранява се предаването 
на данни на трети държави, чиито 
закони изрично предвиждат данните 
да се обработват по начини, които са 
незаконни съгласно настоящия 
регламент или са несъвместими с 
основните права, като например 
обработване, извършено за 
политически цели или за целите на 
външната политика, което не е 
необходимо за целите на 
правоприлагането или на 
националната сигурност.

Or. en

Изменение 2386
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предаване на лични данни, които се 
обработват или са предназначени за 
обработване след предаването, на трета 
държава или на международна 
организация може да се осъществи, ако 
— при условие че са спазени другите 
разпоредби на настоящия регламент—
администраторът и обработващият 
лични данни спазват условията на
настоящата глава, включително за 
последващи предавания на лични данни 
от третата държава или от 
международната организация на друга 
трета държава или международна 
организация.

Предаване на лични данни, които се 
обработват или са предназначени за 
обработване след предаването, на трета 
държава или на международна 
организация може да се осъществи, ако 
— при условие че са спазени другите 
разпоредби на настоящия регламент—
администраторът и обработващият 
лични данни спазват условията на 
настоящата глава, включително за 
последващи предавания на лични данни 
от третата държава или от 
международната организация на друга 
трета държава или международна 
организация. Забранява се предаването 
на данни на трети държави, в които 
законът изрично допуска данните да 
се обработват по начини, които са 
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незаконни съгласно условията на 
настоящия регламент или са 
несъвместими по друг начин с 
основните права на ЕС, като 
например обработване, извършено за 
целите на националната или 
външната политика, което не е 
необходимо за поддържане на 
националната сигурност или 
утвърждаване на закона.

Or. es

Обосновка

Целта е да се забрани предаването на данни на трети държави, чиито закони 
допускат личните данни на граждани на ЕС да бъдат обработвани по начини, 
несъвместими с настоящия регламент и/или с основните права на ЕС.

Изменение 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предаване може да се осъществи, 
когато Комисията е решила, че третата 
държава или територия, или обработващ 
сектор в тази трета държава, или 
въпросната международна организация 
гарантира адекватно ниво на защита. За 
такова предаване не се изисква 
допълнително разрешение.

1. Предаване може да се осъществи, 
когато Комисията е решила, че третата 
държава или територия, или обработващ 
сектор в тази трета държава, или 
въпросната международна организация 
гарантира адекватно ниво на защита. За 
такова предаване не се изисква 
специално разрешение.

Or. es

Изменение 2388
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предаване може да се осъществи, 
когато Комисията е решила, че третата 
държава или територия, или обработващ 
сектор в тази трета държава, или 
въпросната международна организация 
гарантира адекватно ниво на защита. За 
такова предаване не се изисква 
допълнително разрешение.

1. Предаване може да се осъществи, 
когато Европейският комитет по 
защита на данните, след 
консултация с Комисията, е решил, 
че третата държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или въпросната международна 
организация гарантира адекватно ниво 
на защита. За такова предаване не се 
изисква допълнително разрешение.

Or. en

Изменение 2389
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Предаване може да се осъществи, 
когато Комисията е решила, че третата 
държава или територия, или обработващ 
сектор в тази трета държава, или 
въпросната международна организация 
гарантира адекватно ниво на защита. За 
такова предаване не се изисква 
допълнително разрешение.

1. Предаване може да се осъществи, 
когато има влезли в сила 
международни споразумения или 
договорености между ЕС или 
държава членка и трета държава,
или Комисията е решила, че третата 
държава или територия, или обработващ 
сектор в тази трета държава, или 
въпросната международна организация 
гарантира адекватно ниво на защита. За 
такова предаване не се изисква 
допълнително разрешение.

Or. en

Изменение 2390
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяко предаване на данни от 
„облак“ под юрисдикцията на 
Европейския съюз на „облак“ под 
юрисдикцията на трета държава се 
придружава с уведомяване на субекта 
на данните за съответното 
предаване и неговите правни 
последици.

Or. en

Изменение 2391
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) принципите на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, както общото, така и 
секторното, включително това, което се 
отнася до обществената сигурност, 
отбраната, националната сигурност и 
наказателното право, професионалните 
правила и мерките за сигурност, които 
се спазват в тази държава или от тази 
международна организация, както и 
действителните и противопоставимите 
права, включително правото на 
ефективна административна и съдебна 
защита за субектите на данни, по-
специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

а) принципите на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, както общото, така и 
секторното, включително това, което се 
отнася до обществената сигурност, 
отбраната, националната сигурност и 
наказателното право, професионалните 
правила и мерките за сигурност, които 
се спазват в тази държава или от тази 
международна организация, 
юридически прецеденти, както и 
действителните и противопоставимите 
права, включително правото на 
ефективна административна и съдебна 
защита за субектите на данни, по-
специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

Or. en
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Изменение 2392
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) принципите на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, както общото, така и 
секторното, включително това, което се 
отнася до обществената сигурност, 
отбраната, националната сигурност и 
наказателното право, професионалните 
правила и мерките за сигурност, които 
се спазват в тази държава или от тази 
международна организация, както и 
действителните и противопоставимите 
права, включително правото на 
ефективна административна и съдебна 
защита за субектите на данни, по-
специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

а) принципите на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, както общото, така и 
секторното, включително това, което се 
отнася до обществената сигурност, 
отбраната, националната сигурност и 
наказателното право, съдебната 
практика на съдилищата, 
професионалните правила и мерките за 
сигурност, които се спазват в тази 
държава или от тази международна 
организация, както и действителните и 
противопоставимите права, 
включително правото на ефективна 
административна и съдебна защита за 
субектите на данни, по-специално за 
тези субекти на данни с местоживеене в 
Съюза, чиито лични данни се предават;

Or. en

Изменение 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) принципите на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, както общото, така 
и секторното, включително това, което 
се отнася до обществената сигурност, 
отбраната, националната сигурност и 
наказателното право, професионалните 
правила и мерките за сигурност, които 
се спазват в тази държава или от тази 

а) принципите на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, включително това, 
което се отнася до обществената 
сигурност, отбраната, националната 
сигурност и наказателното право, както 
и прилагането на това 
законодателство, професионалните 
правила и мерките за сигурност, които 
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международна организация, както и 
действителните и противопоставимите 
права, включително правото на 
ефективна административна и съдебна 
защита за субектите на данни, по-
специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

се спазват в тази държава или от тази 
международна организация, както и 
действителните и противопоставимите 
права, включително правото на 
ефективна административна и съдебна 
защита за субектите на данни, по-
специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

Or. en

Изменение 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) принципите на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, както общото, така и 
секторното, включително това, което се 
отнася до обществената сигурност, 
отбраната, националната сигурност и 
наказателното право, професионалните 
правила и мерките за сигурност, които 
се спазват в тази държава или от тази 
международна организация, както и
действителните и 
противопоставимите права, 
включително правото на ефективна 
административна и съдебна защита за 
субектите на данни, по-специално за 
тези субекти на данни с местоживеене в 
Съюза, чиито лични данни се предават;

а) степента на установяване и на 
консолидиране на принципите на 
правовата държава, съответното 
действащо законодателство, както 
общото, така и секторното, 
включително това, което се отнася до 
обществената сигурност, отбраната, 
националната сигурност и 
наказателното право, професионалните 
правила и мерките за сигурност в 
областта на защитата на лични 
данни, които се спазват в тази държава 
или от тази международна организация, 
както и достъпа до правосъдие и 
степента на прилагане и ефективна 
защита на правата, включително 
правото на административни и 
съдебни действия и защита, по-
специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

Or. es
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Изменение 2395
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) международните ангажименти, които 
въпросната трета държава или 
международна организация е поела.

в) международните ангажименти, които 
въпросната трета държава или 
международна организация е поела, по-
специално всички правно обвързващи 
конвенции или инструменти съгласно 
правото в областта на правата на 
човека или международното право.

Or. en

Обосновка

Това ще увеличи значението на присъединяването на трета държава към 
инструменти като Конвенция 108 на Съвета на Европа.

Изменение 2396
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация осигурява адекватно ниво 
на защита по смисъла на параграф 2. 
Тези актове 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 
вземане на решение, че дадена трета 
държава или територия, или обработващ 
сектор в тази трета държава, или дадена 
международна организация осигурява 
адекватно ниво на защита по смисъла на 
параграф 2.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 2397
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация осигурява адекватно ниво 
на защита по смисъла на параграф 2. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

3. Комисията може да реши, че дадена 
трета държава или територия в тази 
трета държава, или дадена 
международна организация осигурява 
адекватно ниво на защита по смисъла на 
параграф 2. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

Or. en

Изменение 2398
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация осигурява адекватно ниво 
на защита по смисъла на параграф 2. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
вземане на решение, че дадена трета 
държава или територия в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация осигурява адекватно ниво 
на защита по смисъла на параграф 2.
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параграф 2.

Or. en

Изменение 2399
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В акта за изпълнение се посочва 
неговото географско и секторно 
приложение и, когато е приложимо, се 
указва надзорният орган, упоменат в 
параграф 2, буква б).

4. В делегирания акт се посочва 
неговото географско и секторно 
приложение и, когато е приложимо, се 
указва надзорният орган, упоменат в 
параграф 2, буква б).

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2400
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В акта за изпълнение се посочва 
неговото географско и секторно
приложение и, когато е приложимо, се 
указва надзорният орган, упоменат в 
параграф 2, буква б).

4. В делегирания акт се посочва 
неговото териториално приложение и 
се указва надзорният орган, упоменат в 
параграф 2, буква б).

Or. en
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Изменение 2401
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията приема и оповестява 
публично задължителни процедури за 
вземане на решения относно 
адекватността на защитата, които 
съдържат най-малко следната 
информация:
а) процедурите, посредством които 
трета държава, територия, 
обработващ сектор в тази трета 
държава (която може да бъде 
представена от сдружение или група 
от администратори на лични данни 
или обработващи лични данни) или 
международна или регионална 
организация може да изиска издаване 
на решение относно адекватността;
б) стъпките на процедурата за 
вземане на решения, включително 
сроковете, в които всяка стъпка 
трябва да бъдат изпълнена;
в) правата на страната или 
страните, които са изискали решение 
относно адекватността, да 
представят своя случай в различните 
етапи на процедурата;
г) как заинтересованите страни 
(включително физически лица, 
организации на потребителите, 
експерти от академичните среди, 
държавни органи, администраторите 
на лични данни и обработващите 
лични данни и др.) могат да изразят 
своето становище относно 
предложеното решение.
Комисията одобрява или отхвърля 
всяко искане за решение относно 
адекватността на защитата в 
рамките на една година от неговото 
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подаване.

Or. en

Обосновка

Това има за цел да повиши ефективността и прозрачността на процедурите за 
адекватност.

Изменение 2402
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да реши, че 
дадена трета държава или 
територия, или обработващ сектор в 
тази трета държава, или дадена 
международна организация не 
осигурява адекватно ниво на защита 
по смисъла на параграф 2 от 
настоящия член, по-специално в 
случаи, в които съответното 
законодателство, както общото, 
така и секторното, което е в сила в 
третата държава или 
международната организация, не 
гарантира действителни и 
противопоставими права, 
включително право на ефективна 
административна и съдебна защита 
за субектите на данни, по-специално 
за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2, или, в особено спешни за 
физическите лица случаи във връзка с 
правото им на защита на личните 
данни ― в съответствие с 

заличава се
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процедурата, посочена в член 87, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 2403
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация не осигурява адекватно 
ниво на защита по смисъла на 
параграф 2 от настоящия член, по-
специално в случаи, в които 
съответното законодателство, както 
общото, така и секторното, което е в 
сила в третата държава или 
международната организация, не 
гарантира действителни и 
противопоставими права, включително 
право на ефективна административна и 
съдебна защита за субектите на данни, 
по-специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2, или, в особено спешни за 
физическите лица случаи във връзка с 
правото им на защита на личните 
данни ― в съответствие с 
процедурата, посочена в член 87, 
параграф 3.

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
вземане на решение, че дадена трета 
държава или територия, или обработващ 
сектор в тази трета държава, или дадена 
международна организация не 
осигурява адекватно ниво на защита по 
смисъла на параграф 2 от настоящия 
член, по-специално в случаи, в които 
съответното законодателство, както 
общото, така и секторното, което е в 
сила в третата държава или 
международната организация, не 
гарантира действителни и 
противопоставими права, включително 
право на ефективна административна и 
съдебна защита за субектите на данни, 
по-специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 2404
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация не осигурява адекватно 
ниво на защита по смисъла на 
параграф 2 от настоящия член, по-
специално в случаи, в които 
съответното законодателство, както 
общото, така и секторното, което е в 
сила в третата държава или 
международната организация, не 
гарантира действителни и 
противопоставими права, включително 
право на ефективна административна и 
съдебна защита за субектите на данни, 
по-специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2, или, в особено спешни за 
физическите лица случаи във връзка с 
правото им на защита на личните 
данни ― в съответствие с 
процедурата, посочена в член 87, 
параграф 3.

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
вземане на решение, че дадена трета 
държава или територия в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация не осигурява адекватно 
ниво на защита по смисъла на 
параграф 2 от настоящия член, по-
специално в случаи, в които 
съответното законодателство, което е в 
сила в третата държава или 
международната организация, не 
гарантира действителни и 
противопоставими права, включително 
право на ефективна административна и 
съдебна защита за субектите на данни, 
по-специално за тези субекти на данни с 
местоживеене в Съюза, чиито лични 
данни се предават.

Or. en
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Изменение 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато Комисията вземе решение по 
силата на параграф 5, се забранява
всякакво предаване на лични данни до 
третата държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или на въпросната 
международна организация, без да се 
засягат членове 42—44. В подходящия 
момент Комисията започва консултации 
с третата държава или международна 
организация с цел да коригира 
ситуацията, произтичаща от решението, 
взето по силата на параграф 5 от 
настоящия член.

6. Когато Комисията вземе решение по 
силата на параграф 5, се ограничава
всякакво предаване на лични данни до 
третата държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или на въпросната 
международна организация, при 
условията, произтичащи от
членове 42, 43 и 44. В подходящия 
момент Комисията започва консултации 
с третата държава или международна 
организация с цел да коригира 
ситуацията, произтичаща от решението, 
взето по силата на параграф 5 от 
настоящия член.

Or. es

Изменение 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато Комисията вземе решение по 
силата на параграф 5, се забранява 
всякакво предаване на лични данни до 
третата държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или на въпросната 
международна организация, без да се 
засягат членове 42—44. В подходящия 
момент Комисията започва консултации 
с третата държава или международна 
организация с цел да коригира 
ситуацията, произтичаща от решението, 

6. Когато Комисията вземе решение по 
силата на параграф 5, се забранява 
всякакво предаване на лични данни до 
третата държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или на въпросната 
международна организация, без да се 
засяга член 42. В подходящия момент 
Комисията започва консултации с 
третата държава или международна 
организация с цел да коригира 
ситуацията, произтичаща от решението, 
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взето по силата на параграф 5 от 
настоящия член.

взето по силата на параграф 5 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 2407
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Решението на Комисията 
относно адекватността съгласно 
настоящия член може да бъде 
преразгледано, когато нивото на 
защита в третата държава вече не 
съществува.

Or. en

Изменение 2408
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз списък на 
тези трети държави, територии и 
обработващи сектори в трета държава и 
международни организации, за които е 
решила, че е осигурено или че не е 
осигурено адекватно ниво на защита.

7. Комисията публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз и на 
своята уебстраница списък на тези 
трети държави, територии и 
обработващи сектори в трета държава и 
международни организации, за които е 
решила, че е осигурено или че не е 
осигурено адекватно ниво на защита.

Or. en
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Изменение 2409
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз списък на 
тези трети държави, територии и 
обработващи сектори в трета държава и 
международни организации, за които е 
решила, че е осигурено или че не е 
осигурено адекватно ниво на защита.

7. Комисията публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз и на 
своята уебстраница списък на тези 
трети държави, територии и 
обработващи сектори в трета държава и 
международни организации, за които е 
решила, че е осигурено или че не е 
осигурено адекватно ниво на защита.

Or. en

Изменение 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз списък на 
тези трети държави, територии и 
обработващи сектори в трета държава и 
международни организации, за които е 
решила, че е осигурено или че не е 
осигурено адекватно ниво на защита.

7. Комисията публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз и на 
своята уебстраница списък на тези 
трети държави, територии и 
обработващи сектори в трета държава и 
международни организации, за които е 
решила, че е осигурено или че не е 
осигурено адекватно ниво на защита.

Or. en

Изменение 2411
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 8



AM\929519BG.doc 45/164 PE506.169v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Решенията, приети от Комисията въз 
основа на член 25, параграф 6 или 
член 26, параграф 4 от Директива 
95/46/ЕО остават в сила, докато не 
бъдат изменени, заменени или 
отменени от Комисията.

8. Решенията, приети от Комисията въз 
основа на член 25, параграф 6 или 
член 26, параграф 4 от Директива 
95/46/ЕО остават в сила в продължение 
на две години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. hu

Изменение 2412
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Решенията, приети от Комисията въз 
основа на член 25, параграф 6 или 
член 26, параграф 4 от Директива 
95/46/ЕО остават в сила, докато не 
бъдат изменени, заменени или 
отменени от Комисията.

8. Решенията, приети от Комисията въз 
основа на член 25, параграф 6 или 
член 26, параграф 4 от Директива 
95/46/ЕО се преразглеждат след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. Комисията докладва на 
Съвета и на Европейския парламент 
две години след влизането в сила на 
настоящия регламент относно 
резултатите от своя преглед и 
предприетите мерки. На Европейския 
комитет по защита на данните се 
предоставя възможност 
предварително да приеме позиция по 
доклада.

Or. de

Изменение 2413
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 8



PE506.169v02-00 46/164 AM\929519BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Решенията, приети от Комисията въз 
основа на член 25, параграф 6 или 
член 26, параграф 4 от Директива 
95/46/ЕО остават в сила, докато не
бъдат изменени, заменени или 
отменени от Комисията.

8. Решенията, приети от Комисията въз 
основа на член 25, параграф 6 или 
член 26, параграф 4 от Директива 
95/46/ЕО остават в сила в срок от две 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2414
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Международните споразумения 
или договорености между ЕС или 
държава членка и трета държава се 
считат за адекватни по смисъла на 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Между ЕС или държава членка и трета държава следва да има сключени 
международни споразумения или договорености, особено когато са установени, след 
като Директива 95/46/ЕО вече е била влязла в сила.

Изменение 2415
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41 или когато реши, 
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администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

че трета държава или територия, 
или обработващ сектор в рамките на 
тази трета държава, или 
международна организация не 
осигурява адекватно ниво на защита в 
съответствие с член 41, параграф 5, 
даден администратор или обработващ 
лични данни може да предава лични 
данни на трета държава или 
международна организация само ако 
администраторът или обработващият 
лични данни е предвидил в правно 
обвързващ инструмент подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни.

Or. en

Изменение 2416
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава, чуждестранен клон на 
група предприятия или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

Or. en

Изменение 2417
Josef Weidenholzer
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Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

Подходящите гаранции включват:
а) гаранции за съблюдаване на 
принципите на обработването на 
лични данни съгласно установеното в 
член 5;
б) гаранции относно правата на 
субекта на данни, установени в 
Глава ІІІ.
Консултацията с отговорния орган за 
защита на данните в такива случаи е 
задължителна.

Or. en

Изменение 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41 или когато реши, 
че трета държава или територия, 
или обработващ сектор в рамките на 
тази трета държава, или 
международна организация не 
осигурява адекватно ниво на защита в 
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предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

съответствие с член 41, параграф 5, 
даден администратор или обработващ 
лични данни може да предава лични 
данни на трета държава или 
международна организация само ако 
администраторът или обработващият 
лични данни е предвидил в правно 
обвързващ инструмент подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни.

Or. en

Изменение 2419
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни.

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил подходящи гаранции.

Or. en

Изменение 2420
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
трета държава или международна 
организация само ако администраторът 
или обработващият лични данни е 
предвидил в правно обвързващ 
инструмент подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 41, даден 
администратор или обработващ лични 
данни може да предава лични данни на 
администратор или обработващ 
лични данни в трета държава или 
международна организация само ако 
администраторът или обработващият 
лични данни е предвидил в правно 
обвързващ инструмент подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни.

Or. en

Изменение 2421
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) задължителни фирмени правила в 
съответствие с член 43; или

а) задължителни фирмени правила в 
съответствие с член 38б; или

Or. en

Изменение 2422
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 42 –параграф 2 –буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) валиден „Европейски печат за 
защита на данните“ съгласно член 39;

Or. en
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Обосновка

Европейският печат за защита на данните следва да създава доверие сред субектите 
на данни, правна сигурност за администраторите и същевременно да разпространява 
европейските стандарти за защита на данните, като позволява на дружества извън 
Европа да навлизат по-лесно на европейските пазари чрез сертифициране.

Изменение 2423
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) валиден „Европейски печат за 
защита на данните“ съгласно член 39;

Or. en

Изменение 2424
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от Комисията; Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2; или

заличава се

Or. en

Обосновка

Хоризонтално изменение, заменящо всички актове за изпълнение с делегирани актове, 
с цел да се гарантира пълноценното участие на Европейския парламент в процеса на 
вземане на решения.
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Изменение 2425
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от Комисията; Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2; или

заличава се

Or. en

Изменение 2426
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от Комисията; Тези
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2; или

б) приети от Комисията стандартни 
клаузи за защита на данните между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните 
— който може да бъде 
подизпълнител, обработващ лични 
данни — извън ЕИП, които могат да 
включват стандартни условия за 
последващо предаване на данни извън 
ЕИП. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2; или

Or. en

Обосновка

Взаимствано от становище на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE).
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Изменение 2427
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от Комисията; Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2; или

б) приети от Комисията стандартни 
клаузи за защита на данните между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните 
— който може да бъде и 
подизпълнител, обработващ лични 
данни — извън ЕИП, които могат да 
включват също така стандартни 
условия за предаване на данни извън 
ЕИП; Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2; или

Or. de

Изменение 2428
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от надзорен орган в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57, 
когато те са обявени за общовалидни от 
Комисията съгласно член 62, 
параграф 1, буква б); или

в) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от надзорен орган в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57, 
когато те са обявени за общовалидни от 
Комисията съгласно член 62, 
параграф 1, буква б);

Or. en
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Изменение 2429
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от надзорен орган в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57, 
когато те са обявени за общовалидни от 
Комисията съгласно член 62, 
параграф 1, буква б); или

в) стандартни клаузи за защита на 
данните между администратора или 
обработващия лични данни и 
получателя на данните — който 
може да бъде подизпълнител, 
обработващ лични данни — извън 
Съюза, които могат да включват 
стандартни условия за последващо 
предаване на данни извън Съюза, 
приети от надзорен орган в съответствие 
с механизма за съгласуваност, посочен в 
член 57, когато те са обявени за 
общовалидни от Комисията съгласно 
член 62, параграф 1, буква б); или

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2430
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от надзорен орган в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57, 
когато те са обявени за общовалидни от 
Комисията съгласно член 62, 
параграф 1, буква б); или

в) стандартни клаузи за защита на 
данните, приети от надзорен орган в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57, 
между администратора или 
обработващия лични данни и 
получателя на данните — който 
може да бъде и подизпълнител, 
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обработващ лични данни — извън 
ЕИП, които могат да включват също 
така стандартни условия за 
предаване на данни извън ЕИП, когато 
тези стандартни клаузи за защита 
на данните са обявени за общовалидни 
от Комисията в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2; или

Or. de

Изменение 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) договорни клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните, 
разрешени от надзорен орган в 
съответствие с параграф 4.

г) договорни клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните в 
съответствие с параграф 4.

Or. es

Изменение 2432
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) мерките, посочени в член 83, 
параграф 4, за исторически, 
статистически или научни цели;

Or. en
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Изменение 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) договорни клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на 
данните, които допълват 
стандартните клаузи за защита на 
данните, посочени в параграф 2, 
букви б) и в) от настоящия член, и са 
разрешени от компетентния 
надзорен орган в съответствие с 
параграф 4;

Or. en

Обосновка

Това изменение би предоставило стимул на организациите да не се ограничават до 
спазването на основните регулаторни изисквания, а да въведат режими като „печат 
за данни“ или „маркировка за доверие“.

Изменение 2434
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) договорни клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на 
данните, които допълват 
стандартните клаузи за защита на 
данните, посочени в параграф 2, 
букви б) и в) от настоящия член, и са 
разрешени от компетентния 
надзорен орган в съответствие с 
параграф 4;
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 2435
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) споразумения за сътрудничество 
или едностранен ангажимент от 
страна на публични органи.

Or. en

Изменение 2436
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) участие в международна система 
за защита на данни, призната от 
Комисията.

Or. de

Обосновка

Разпоредбите относно комуникацията с трети държави в момента не предоставят 
достатъчни стимули на международните системи за защита на данните (например 
на тези на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество и 
на Икономическата общност на западноафриканските държави) да работят за 
постигане на равнище на защита на личните данни, което ЕС счита за уместно. 
Новата буква д) има за цел да позволи поне в бъдеще да се твърди, че съществуват 
подходящи гаранции въз основа на участие в международна система за защита на 
данни.
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Изменение 2437
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) мерките, посочени в член 81 за 
цели, свързани със здравеопазването, 
или в член 83 за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение създава взаимни препратки между член 42 и членове 81 и 83.

Изменение 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) мерките, посочени в член 83, 
параграф 4, за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели.

Or. en

Изменение 2439
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква гб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) мерките, посочени в член 83, 
параграф 4, за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2440
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Подходящите гаранции, посочени 
в параграф 1, могат също да бъдат 
предоставени с отделен правно 
обвързващ инструмент между 
обработващия лични данни и друг 
обработващ лични данни, който 
инструмент по същество налага на 
подизпълнителя същите задължения 
като одобрените от Комисията 
стандартни клаузи на ЕС за защита 
на данните, в случаите когато лице, 
обработващо данните, е ангажирано 
от множество администратори да 
извършва сходни операции за 
обработване във връзка със 
съответните им лични данни, и тези 
лични данни на различни 
администратори се предават на друг 
обработващ данни в трета държава 
от обработващия данни и/или от 
администратора.

Or. en
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Изменение 2441
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предаването на данни въз основа на 
стандартни клаузи за защита на 
данните или задължителни фирмени 
правила, както е посочено в 
параграф 2, букви а), б) и в), не изисква 
допълнително разрешение.

заличава се

Or. en

Изменение 2442
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предаването на данни въз основа на 
стандартни клаузи за защита на 
данните или задължителни фирмени 
правила, както е посочено в
параграф 2, букви а), б) и в), не изисква 
допълнително разрешение.

3. Предаването на данни въз основа на 
параграф 2, букви а), б), в) или д) не 
изисква допълнително разрешение.

Or. en

Изменение 2443
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предаването на данни въз основа на 
стандартни клаузи за защита на данните 
или задължителни фирмени правила, 
както е посочено в параграф 2, букви а), 
б) и в), не изисква допълнително 
разрешение.

3. Предаването на данни въз основа на 
стандартни клаузи за защита на данните 
или задължителни фирмени правила, 
както е посочено в параграф 2, букви а) 
или в), не изисква допълнително 
разрешение.

Or. en

Обосновка

Следствие от заличаването на буква б) от параграф 2.

Изменение 2444
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предаването на данни въз основа на 
стандартни клаузи за защита на данните 
или задължителни фирмени правила, 
както е посочено в параграф 2, букви а), 
б) и в), не изисква допълнително 
разрешение.

3. Предаването на данни въз основа на 
стандартни клаузи за защита на данните 
или задължителни фирмени правила, 
както е посочено в параграф 2, букви а) 
или в), не изисква допълнително 
разрешение.

Or. en

Изменение 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предаването на данни въз основа на 
стандартни клаузи за защита на 
данните или задължителни фирмени 

3. Предаването на данни въз основа на 
параграф 2, букви а), б), в) или д) не 
изисква допълнително разрешение.
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правила, както е посочено в
параграф 2, букви а), б) и в), не изисква 
допълнително разрешение.

Or. en

Обосновка

Предаване на кодирани данни, които не могат и няма да бъдат повторно 
идентифицирани от получатели, намиращи се в трети държави, и използвани за 
изследователски цели следва да се разреши без допълнителни административни 
тежести.

Изменение 2446
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предаването на данни въз основа на 
стандартни клаузи за защита на данните 
или задължителни фирмени правила, 
както е посочено в параграф 2, букви а), 
б) и в), не изисква допълнително 
разрешение.

3. Предаването на данни въз основа на 
стандартни клаузи за защита на данните 
или задължителни фирмени правила, 
както е посочено в параграф 2, букви а), 
б), в), г), га) или гб), не изисква 
допълнително разрешение.

Or. en

Изменение 2447
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предаването на данни въз основа на 
стандартни клаузи за защита на данните 
или задължителни фирмени правила, 
както е посочено в параграф 2, букви а), 
б) и в), не изисква допълнително
разрешение.

3. Предаването на данни въз основа на 
стандартни клаузи за защита на данните 
или задължителни фирмени правила, 
както е посочено в параграф 2, букви а), 
б) и в), отделен правно обвързващ 
документ, както е посочено в 
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параграф 3, или между групи 
предприятия със задължителни 
фирмени правила, се счита за 
отговарящо на изискванията на 
параграф 1 от настоящия член и не 
изисква консултация с надзорните 
органи, представяне пред тях, нито 
тяхното одобрение или разрешение.

Or. en

Изменение 2448
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Подходящите гаранции, посочени 
в параграф 2, включват изискването 
споровете във връзка с гаранциите 
срещу правителствено наблюдение на 
трети държави и във връзка със 
запитвания за информация от органи 
на трета държава, да се решават в 
рамките на юрисдикцията на 
държавата членка, където е 
разположено основното седалище на 
съответния администратор или 
обработващ лични данни.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е необходима, за да не може обработващо данните лице в трета 
държава да бъде освободено от отговорност, в случаите когато надзорното 
законодателство в трета държава не предвижда действия.

Изменение 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато предаването на данни се
основа на договорни клаузи, както е 
посочено в параграф 2, буква г), 
администраторът или обработващият 
лични данни получава предварително 
разрешение на договорните клаузи от
надзорния орган в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които засягат 
субекти на данни в друга държава 
членка или други държави членки, или 
които съществено засягат свободното 
движение на лични данни в рамките на 
Съюза, надзорният орган прилага 
механизма за съгласуваност, посочен в 
член 57.

4. Когато предаването на данни се
основава на договорни клаузи, както е 
посочено в параграф 2, буква г), 
администраторът или обработващият 
лични данни получава предварително 
разрешение на договорните клаузи от
компетентния надзорен орган в 
съответствие с член 34, параграф 1, 
буква а). Ако предаването на данни е 
свързано с дейности по обработване, 
които засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено засягат 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, компетентният 
надзорен орган прилага механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57.

Or. en

Изменение 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато предаването на данни се
основа на договорни клаузи, както е 
посочено в параграф 2, буква г), 
администраторът или обработващият 
лични данни получава предварително 
разрешение на договорните клаузи от 
надзорния орган в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които засягат 
субекти на данни в друга държава 
членка или други държави членки, или 
които съществено засягат свободното 

4. Когато предаването на данни се
основава на договорни клаузи, както е 
посочено в параграф 2, буква г), 
администраторът или обработващият 
лични данни, в случай че не е посочено 
длъжностно лице по защита на 
данните или при отсъствие на 
достатъчно или приложимо 
официално сертифициране, получава 
предварително разрешение на 
договорните клаузи от надзорния орган 
в съответствие с член 34, параграф 1,
буква а). Ако предаването на данни е 
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движение на лични данни в рамките на 
Съюза, надзорният орган прилага 
механизма за съгласуваност, посочен в 
член 57.

свързано с дейности по обработване, 
които засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено засягат 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, надзорният орган 
прилага механизма за съгласуваност, 
посочен в член 57.

Or. es

Изменение 2451
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато предаването на данни се
основа на договорни клаузи, както е 
посочено в параграф 2, буква г), 
администраторът или обработващият 
лични данни получава предварително 
разрешение на договорните клаузи от
надзорния орган в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които засягат 
субекти на данни в друга държава 
членка или други държави членки, или 
които съществено засягат свободното 
движение на лични данни в рамките на 
Съюза, надзорният орган прилага 
механизма за съгласуваност, посочен в 
член 57.

4. Когато предаването на данни се
основава на договорни клаузи, както е 
посочено в параграф 2, буква г) или га), 
администраторът или обработващият 
лични данни получава предварително 
разрешение на договорните клаузи от
компетентния надзорен орган в 
съответствие с член 34, параграф 1, 
буква а). Ако предаването на данни е 
свързано с дейности по обработване, 
които съществено засягат свободното 
движение на лични данни в рамките на 
Съюза, компетентният надзорен
орган прилага механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57.

Or. en

Обосновка

Частично възприето от становище на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE).
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Изменение 2452
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато предаването на данни се 
основа на договорни клаузи, както е 
посочено в параграф 2, буква г), 
администраторът или обработващият 
лични данни получава предварително 
разрешение на договорните клаузи от 
надзорния орган в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които 
засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено засягат
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, надзорният орган 
прилага механизма за съгласуваност, 
посочен в член 57.

4. Когато съответните гаранции са 
предоставени на основата на 
договорни клаузи, както е посочено в 
параграф 2, буква г), администраторът 
или обработващият лични данни 
осигурява съответствието на 
обработването, което има намерение 
да извърши, с настоящия регламент и 
намалява евентуалните рискове за 
субекта на данни. Надзорният орган 
подпомага постигането на 
съответствие с регламента, като 
предоставя насоки и съвети съгласно 
настоящата разпоредба. Ако 
обработването касае субекти на данни 
в друга държава членка или други 
държави членки, или ако засяга
съществено свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза, 
Европейският комитет по защита на 
данните предоставя насоки, за да 
гарантира последователно прилагане 
на регламента, като взема предвид 
специфичните обстоятелства в 
различните държави членки.

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат предоставени гаранции за данните, обработвани извън ЕИП. 
Концепцията за предаване на данни е остаряла, защото данните могат да бъдат 
достъпни и извън ЕИП, без администраторът да ги е прехвърлял. Предварителното 
разрешение на договорните клаузи може да се превърне в непропорционално бреме за 
надзорните органи, които са по-полезни като източник на съвети и насоки. 
Координиращата роля на Европейския комитет по защита на данните би 
гарантирала последователност на насоките.
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Изменение 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
избере предаването на данни да се 
основава на стандартни клаузи за 
защита на данните, както са 
посочени в настоящия член, 
параграф 2, букви б) и в), и да 
предложи в допълнение към тези 
стандартни клаузи допълнителни 
правно обвързващи ангажименти, 
които се прилагат за предаваните 
данни. В такива случаи тези 
допълнителни ангажименти са 
предмет на предварителни 
консултации с компетентния 
надзорен орган и допълват
стандартните клаузи, а не им 
противоречат пряко или косвено. 
Държавите членки, надзорните 
органи и Комисията насърчават 
използването на допълнителни 
правно обвързващи ангажименти, 
като предлагат на 
администраторите и 
обработващите лични данни, които 
приемат тези повишени гаранции, 
печат, маркировка или механизъм за 
защита на данните, приети съгласно 
член 39.

Or. en

Обосновка

Администраторите и обработващите лични данни често ще имат пряк и 
практически опит, който показва, че във връзка с личните данни, които те предават, 
може да е уместно предоставянето на допълнителни гаранции. Регламентът следва 
да насърчава тези администратори и обработващи лични данни да предлагат 
допълнителни гаранции, когато те са необходими. Тези допълнителни ангажименти 
не следва да противоречат на стандартните клаузи.
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Изменение 2454
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
избере предаването на данни да се 
основава на стандартни клаузи за 
защита на данните, както са 
посочени в съответните разпоредби 
на параграф 2 от настоящия член, и 
да предложи в допълнение към тези 
стандартни клаузи допълнителни 
правно обвързващи ангажименти, 
които се прилагат за предаваните 
данни. В подобни случаи тези 
допълнителни ангажименти са 
предмет на предварителни 
консултации с компетентния 
надзорен орган и допълват 
стандартните клаузи, а не им 
противоречат пряко или косвено. 
Държавите членки, надзорните 
органи и Комисията насърчават 
използването на допълнителни 
правно обвързващи ангажименти, 
като предлагат на 
администраторите и 
обработващите лични данни, които 
приемат тези повишени гаранции, 
печат, маркировка или механизъм за 
защита на данните, приети съгласно 
член 39.

Or. en

Обосновка

Частично възприето от становище на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE).
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Изменение 2455
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. За да се насърчава използването на 
допълнителни договорни клаузи, 
както е посочено в съответните 
разпоредби на параграф 2 от 
настоящия член, компетентните 
органи могат да предлагат на 
администраторите и 
обработващите лични данни, които 
приемат тези гаранции, печат, 
маркировка или механизъм за защита 
на данните, приети съгласно член 39.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2456
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато подходящите гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни не са предвидени в правно 
обвързващ инструмент, 
администраторът или 
обработващият лични данни 
получава предварително разрешение 
за предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, 
които да бъдат включени в 
административните договорености, 

заличава се
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които предоставят основата за 
такова предаване. Такова разрешение 
на надзорния орган е в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които 
засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено 
засягат свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза, 
надзорният орган прилага механизма 
за съгласуваност, посочен в член 57. 
Разрешенията, издадени от надзорния 
орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават в 
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

Or. en

Изменение 2457
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато подходящите гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни не са предвидени в правно 
обвързващ инструмент, 
администраторът или 
обработващият лични данни 
получава предварително разрешение 
за предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, 
които да бъдат включени в 
административните договорености, 
които предоставят основата за 
такова предаване. Такова разрешение 
на надзорния орган е в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 

заличава се
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предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които 
засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено 
засягат свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза, 
надзорният орган прилага механизма 
за съгласуваност, посочен в член 57. 
Разрешенията, издадени от надзорния 
орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават в 
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

Or. en

Изменение 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато подходящите гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни не са предвидени в правно 
обвързващ инструмент, 
администраторът или 
обработващият лични данни 
получава предварително разрешение 
за предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, 
които да бъдат включени в 
административните договорености, 
които предоставят основата за 
такова предаване. Такова разрешение 
на надзорния орган е в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които 
засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено 

заличава се
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засягат свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза, 
надзорният орган прилага механизма 
за съгласуваност, посочен в член 57. 
Разрешенията, издадени от надзорния 
орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават в 
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

Or. en

Изменение 2459
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато подходящите гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни не са предвидени в правно 
обвързващ инструмент, 
администраторът или 
обработващият лични данни 
получава предварително разрешение 
за предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, 
които да бъдат включени в 
административните договорености, 
които предоставят основата за 
такова предаване. Такова разрешение 
на надзорния орган е в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които 
засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено 
засягат свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза, 
надзорният орган прилага механизма 
за съгласуваност, посочен в член 57. 
Разрешенията, издадени от надзорния 

5. Разрешенията, издадени от надзорния 
орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават в сила в 
продължение на не повече от две 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент, или докато не 
бъдат изменени, заменени или отменени 
от надзорния орган.
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орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават в 
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

Or. hu

Изменение 2460
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато подходящите гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни не са предвидени в правно 
обвързващ инструмент, 
администраторът или 
обработващият лични данни 
получава предварително разрешение 
за предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, 
които да бъдат включени в 
административните договорености, 
които предоставят основата за 
такова предаване. Такова разрешение 
на надзорния орган е в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които 
засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено 
засягат свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза, 
надзорният орган прилага механизма 
за съгласуваност, посочен в член 57.
Разрешенията, издадени от надзорния 
орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават в
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 

5. Разрешенията, издадени от надзорния 
орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават 
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.
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надзорния орган.

Or. en

Изменение 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато подходящите гаранции във 
връзка със защитата на личните данни 
не са предвидени в правно обвързващ 
инструмент, администраторът или 
обработващият лични данни получава 
предварително разрешение за 
предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, които 
да бъдат включени в административните 
договорености, които предоставят 
основата за такова предаване. Такова 
разрешение на надзорния орган е в 
съответствие с член 34, параграф 1, 
буква а). Ако предаването на данни е 
свързано с дейности по обработване, 
които засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено засягат 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, надзорният орган 
прилага механизма за съгласуваност, 
посочен в член 57. Разрешенията, 
издадени от надзорния орган въз основа 
на член 26, параграф 2 от 
Директива 95/46/ЕО остават в
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

5. Когато подходящите гаранции във 
връзка със защитата на личните данни 
не са предвидени в правно обвързващ 
инструмент, администраторът или 
обработващият лични данни, в случай 
че не е посочено длъжностно лице по 
защита на данните или при 
отсъствие на достатъчно или 
приложимо официално 
сертифициране, получава 
предварително разрешение за 
предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, които 
да бъдат включени в административните 
договорености, които предоставят 
основата за такова предаване. Такова 
разрешение на надзорния орган е в 
съответствие с член 34, параграф 1, 
буква а). Ако предаването на данни е 
свързано с дейности по обработване, 
които засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено засягат 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, надзорният орган 
прилага механизма за съгласуваност, 
посочен в член 57. Разрешенията, 
издадени от надзорния орган въз основа 
на член 26, параграф 2 от Директива 
95/46/ЕО остават действителни, докато 
не бъдат изменени, заменени или 
отменени от надзорния орган.

Or. es
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Изменение 2462
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато подходящите гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни не са предвидени в правно 
обвързващ инструмент, 
администраторът или 
обработващият лични данни 
получава предварително разрешение 
за предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, 
които да бъдат включени в 
административните договорености, 
които предоставят основата за 
такова предаване. Такова разрешение 
на надзорния орган е в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които 
засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено 
засягат свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза, 
надзорният орган прилага механизма 
за съгласуваност, посочен в член 57.
Разрешенията, издадени от надзорния 
орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават в
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

5. Разрешенията, издадени от надзорния 
орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават 
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

Or. en

Изменение 2463
Louis Michel
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Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато подходящите гаранции във 
връзка със защитата на личните данни
не са предвидени в правно обвързващ 
инструмент, администраторът или 
обработващият лични данни 
получава предварително разрешение за 
предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, които 
да бъдат включени в административните 
договорености, които предоставят 
основата за такова предаване. Такова 
разрешение на надзорния орган е в 
съответствие с член 34, параграф 1, 
буква а). Ако предаването на данни е 
свързано с дейности по обработване, 
които засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено засягат 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, надзорният орган 
прилага механизма за съгласуваност, 
посочен в член 57. Разрешенията, 
издадени от надзорния орган въз основа 
на член 26, параграф 2 от Директива 
95/46/ЕО остават в действителни, докато 
не бъдат изменени, заменени или 
отменени от надзорния орган.

5. Когато публични органи използват 
подходящи гаранции във връзка със 
защитата на личните данни, без обаче 
те да са предвидени в правно 
обвързващ инструмент, както е 
отбелязано в параграф 2, буква га), те 
получават предварително разрешение 
за предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, които 
да бъдат включени в административните 
договорености, които предоставят 
основата за такова предаване. Такова 
разрешение на надзорния орган е в 
съответствие с член 34, параграф 1, 
буква а). Ако предаването на данни е 
свързано с дейности по обработване, 
които засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено засягат 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, надзорният орган 
прилага механизма за съгласуваност, 
посочен в член 57. Разрешенията, 
издадени от надзорния орган въз основа 
на член 26, параграф 2 от
Директива 95/46/ЕО остават 
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

Or. en

Изменение 2464
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато подходящите гаранции във 5. Когато подходящите гаранции във 
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връзка със защитата на личните данни 
не са предвидени в правно обвързващ 
инструмент, администраторът или 
обработващият лични данни 
получава предварително разрешение 
за предаването или съвкупността от 
предавания, или за разпоредбите, 
които да бъдат включени в 
административните договорености, 
които предоставят основата за 
такова предаване. Такова разрешение 
на надзорния орган е в съответствие с 
член 34, параграф 1, буква а). Ако 
предаването на данни е свързано с 
дейности по обработване, които
засягат субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, или които съществено засягат 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, надзорният орган 
прилага механизма за съгласуваност, 
посочен в член 57. Разрешенията, 
издадени от надзорния орган въз основа 
на член 26, параграф 2 от 
Директива 95/46/ЕО остават в
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

връзка със защитата на личните данни 
не са предвидени в правно обвързващ 
инструмент, например в меморандум за 
разбирателство, администраторът 
осигурява съответствието на 
обработването, което има намерение 
да извърши, с настоящия регламент и 
намалява евентуалните рискове за 
субекта на данни. Надзорният орган 
подпомага постигането на 
съответствие с регламента, като 
предоставя насоки и съвети съгласно 
настоящата разпоредба. Ако 
обработването засяга субекти на 
данни в друга държава членка или други 
държави членки, или които съществено 
засягат свободното движение на лични 
данни в рамките на Съюза, 
Европейският комитет по защита на 
данните предоставя насоки, за да 
гарантира последователно прилагане 
на регламента, като взема предвид 
специфичните обстоятелства в 
различните държави членки.

Разрешенията, издадени от надзорния 
орган въз основа на член 26, параграф 2 
от Директива 95/46/ЕО остават 
действителни, докато не бъдат 
изменени, заменени или отменени от 
надзорния орган.

Or. en

Обосновка

Изискването за предварително разрешение би представлявало прекомерна тежест за 
надзорните органи. Намесата на Европейския комитет по защита на данните в този 
случай би била от полза.

Изменение 2465
Axel Voss
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Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предаване на данни чрез 
задължителни фирмени правила

заличава се

1. Даден надзорен орган одобрява 
задължителни фирмени правила в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, определен в член 58, 
при условие че те:
а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение 
от всеки член на групата 
предприятия на администратора или 
обработващия лични данни и 
включват техните служители;
б) изрично предоставят 
противопоставими права на 
субектите на данните;
в) изпълняват изискванията, 
установени в параграф 2.
2. В задължителните фирмени 
правила се указват най-малко:
а) структурата и координатите за 
връзка на групата предприятия и 
нейните членове;
б) предаването на данни или 
съвкупността от предавания на 
данни, включително категориите 
лични данни, видът на обработването 
и неговите цели, видът на 
засегнатите субекти на данни и се 
посочва въпросната трета държава 
или държави;
в) тяхното правно обвързващо 
естество, както на вътрешно, така и 
на външно равнище;
г) общите принципи за защита на 
данните, по-специално принципа на 
ограничаване до предвидената цел, 
принципа за качество на данните, 
правното основание за 
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обработването, обработването на 
чувствителни лични данни; мерките 
за осигуряване на сигурността на 
данните, както и изискванията за 
последващо предаване на данни до 
организации, които не са обвързани 
от тези политики; 
д) правата на субектите на данни и 
средствата за упражняване на тези 
права, включително правото на 
субекта на данните да не подлежи на 
мярка, основана на профилиране, в 
съответствие с член 20, правото за 
подаване на жалба до компетентния 
надзорен орган и до компетентните 
съдилища на държавите членки в 
съответствие с член 75, както и 
правото на съдебна защита и, когато 
е подходящо, обезщетение за 
нарушаване на задължителните 
фирмени правила;
е) поемането от администратора 
или обработващия лични данни, 
установен на територията на 
държава членка, на отговорност за 
каквито и да било нарушения на 
задължителните фирмени правила 
от който и да било член на групата 
предприятия, който не е установен в 
Съюза; администраторът или 
обработващият лични данни може да 
бъде изцяло или частично освободен 
от такава отговорност само ако 
докаже, че този член не носи 
отговорност за събитието, довело до 
причиняването на вредите;
ж) начинът, по който информацията 
относно задължителните фирмени 
правила, по-специално информацията 
относно разпоредбите, посочени в 
букви г), д) и е), се предоставя на 
субектите на данни в съответствие с 
член 11;
з) задачите на длъжностното лице по 
защита на данните, определено в 
съответствие с член 35, включително 
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наблюдение в рамките на групата 
предприятия за спазването на 
задължителните фирмени правила, 
както и наблюдение на обучението и 
разглеждането на жалбите;
и) механизмите в рамките на групата 
предприятия, които имат за цел да се 
осигури проверката на спазването на 
задължителните фирмени правила; 
й) механизмите за докладване и 
записване на промени в политиките и 
докладването на надзорния орган за 
тези промени;
к) механизмът за сътрудничество с 
надзорния орган с цел осигуряване на 
спазването на правилата от който и 
да било член на групата предприятия, 
по-специално чрез предоставяне на 
надзорния орган на резултатите от 
проверките на мерките, посочени в 
буква и) от настоящия параграф.
3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
задължителните фирмени правила по 
смисъла на настоящия член, по-
специално по отношение на 
критериите за тяхното одобрение, 
прилагането на параграф 2, букви б), 
г), д) и е) спрямо задължителните 
фирмени правила, с които са 
ангажирани обработващите лични 
данни, както и на необходимите 
допълнителни изисквания, за да се 
осигури защитата на личните на 
данни на съответните субекти на 
данни.
4. Комисията може да определя 
формáта и процедурите за обмена на 
информация чрез електронни 
средства между администраторите, 
обработващите лични данни и 
надзорните органи относно 
задължителните фирмени правила по 
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смисъла на настоящия член. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Даден надзорен орган одобрява 
задължителни фирмени правила в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, определен в член 58, 
при условие че те:

1. Даден надзорен орган разрешава чрез 
единичен акт на одобрение 
задължителни фирмени правила за 
дадена група предприятия, при 
условие че те:

Or. en

Обосновка

При одобрението на задължителни фирмени правила няма основание за задействане 
на механизма за съгласуваност. Това не е така при сегашната рамка за защита на 
данните.

Изменение 2467
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Даден надзорен орган одобрява 
задължителни фирмени правила в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, определен в член 58, 
при условие че те:

1. Компетентният надзорен орган
разрешава чрез единичен акт на 
одобрение задължителни фирмени 
правила за дадена група предприятия. 
Тези правила ще позволят множество 
вътрешнофирмени международни 
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предавания на данни във и извън 
Европа, при условие че те:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2468
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Даден надзорен орган одобрява
задължителни фирмени правила в 
съответствие с механизма за 
съгласуваност, определен в член 58, 
при условие че те:

1. Администраторите и/или 
обработващите лични данни, които 
желаят да предоставят подходящи 
гаранции чрез задължителни 
фирмени правила, както е посочено в 
член 42, параграф 2, буква а), 
уведомяват съответните надзорни 
органи за съществуването на такива 
задължителни фирмени правила, 
като тези задължителни фирмени 
правила се считат за одобрени от 
надзорните органи, при условие че те:

Or. en

Изменение 2469
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Даден надзорен орган одобрява
задължителни фирмени правила в 
съответствие с механизма за 

1. При предоставяне на подходящи 
гаранции чрез задължителни фирмени 
правила администраторите на данни 
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съгласуваност, определен в член 58, 
при условие че те:

осигуряват съответствието им с 
настоящия регламент, при условие че 
те:

а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и включват техните 
служители;

а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и включват техните 
служители;

б) изрично предоставят 
противопоставими права на субектите 
на данните;

б) изрично предоставят 
противопоставими права на субектите 
на данните;

в) изпълняват изискванията, установени 
в параграф 2.

в) изпълняват изискванията, установени 
в параграф 2.

Надзорният орган подкрепя 
привеждането в съответствие с 
регламента, като предоставя насоки 
и съвети съгласно настоящата 
разпоредба.

Or. en

Обосновка

Отговорността за привеждане в съответствие на задължителните фирмени правила 
с регламента следва да принадлежи на администраторите на данни. Изискването за
одобрение на всички задължителни фирмени правила би натоварило прекомерно 
надзорните органи, които са по-полезни в предоставянето на насоки.

Изменение 2470
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и включват техните 
служители;

а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и на техните външни 
подизпълнители, и включват техните 
служители;
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Or. en

Изменение 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и включват техните 
служители;

а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и на техните външни 
подизпълнители, и включват техните 
служители;

Or. en

Изменение 2472
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и включват техните 
служители;

а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и на техните външни 
подизпълнители, и включват техните 
служители;

Or. en

Обосновка

Взаимствано от становище на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE).
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Изменение 2473
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и включват техните 
служители;

а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение от 
всеки член на групата предприятия на 
администратора или обработващия 
лични данни и на техните външни 
подизпълнители, попадащи в обхвата 
на задължителните фирмени 
правила, и включват техните 
служители;

Or. en

Изменение 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) са изготвени след получаване на 
съгласие от представителите на 
служителите в предприятието и от 
длъжностното лице по защита на 
данните по местонахождение на 
съответния фирмен клон;

Or. de

Изменение 2475
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия и нейните 
членове;

а) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия и нейните 
членове и техните външни 
подизпълнители;

Or. en

Изменение 2476
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия и нейните 
членове;

а) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия и нейните 
членове и техните външни 
подизпълнители;

Or. en

Изменение 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия и нейните 
членове;

а) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия и нейните 
членове, и техните външни 
подизпълнители;

Or. en

Изменение 2478
Axel Voss
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия и нейните 
членове;

а) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия и нейните 
членове, и техните външни 
подизпълнители;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2479
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия и нейните 
членове;

а) структурата и координатите за връзка 
на групата предприятия, нейните 
членове и техните подизпълнители;

Or. en

Изменение 2480
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предаването на данни или 
съвкупността от предавания на данни, 
включително категориите лични данни, 
видът на обработването и неговите 

б) предаването на данни или 
съвкупността от предавания на данни, 
включително категориите лични данни, 
видът на обработването и неговите 
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цели, видът на засегнатите субекти на 
данни и се посочва въпросната трета 
държава или държави;

цели, видът на засегнатите субекти на 
данни и, където е целесъобразно, се 
посочва въпросната трета държава или 
държави;

Or. en

Изменение 2481
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) поемането от администратора или 
обработващия лични данни, установен 
на територията на държава-членка,
на отговорност за каквито и да било 
нарушения на задължителните фирмени 
правила от който и да било член на 
групата предприятия, който не е 
установен в Съюза; администраторът 
или обработващият лични данни може 
да бъде изцяло или частично освободен 
от такава отговорност само ако докаже, 
че този член не носи отговорност за 
събитието, довело до причиняването на 
вредите;

е) поемането от администратора или 
обработващия лични данни на 
отговорност за каквито и да било 
нарушения на задължителните фирмени 
правила от който и да било член на 
групата предприятия, който не е 
установен в Съюза; администраторът 
или обработващият лични данни може 
да бъде изцяло или частично освободен 
от такава отговорност само ако докаже, 
че този член не носи отговорност за 
събитието, довело до причиняването на 
вредите;

Or. en

Изменение 2482
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) задачите на длъжностното лице по 
защита на данните, определено в 
съответствие с член 35, включително 

з) задачите на длъжностното лице по 
защита на данните, определено в 
съответствие с член 35, включително 
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наблюдение в рамките на групата 
предприятия за спазването на 
задължителните фирмени правила, 
както и наблюдение на обучението и 
разглеждането на жалбите;

наблюдение в рамките на групата 
предприятия за спазването на 
задължителните фирмени правила;

Or. en

Изменение 2483
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако обработващият лични данни 
иска да осигури подходяща защита 
чрез задължителни фирмени правила, 
както е посочено в член 42, 
параграф 2, буква а), разпоредбите, 
съгласно член 43, параграф 2, 
букви а)—к):
а) се прилагат единствено до 
степента, до която са приложими 
към обработващия лични данни и се 
отнасят до субекта на данните; 
както и
б) могат да бъдат доуточнени по 
отношение на всеки един 
администратор на лични данни.

Or. en

Изменение 2484
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя заличава се
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правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
задължителните фирмени правила по 
смисъла на настоящия член, по-
специално по отношение на 
критериите за тяхното одобрение, 
прилагането на параграф 2, букви б), 
г), д) и е) спрямо задължителните 
фирмени правила, с които са 
ангажирани обработващите лични 
данни, както и на необходимите 
допълнителни изисквания, за да се 
осигури защитата на личните на 
данни на съответните субекти на 
данни.

Or. en

Изменение 2485
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 43 – 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 
задължителните фирмени правила по 
смисъла на настоящия член, по-
специално по отношение на критериите 
за тяхното одобрение, прилагането на 
параграф 2, букви б), г), д) и е) спрямо 
задължителните фирмени правила, с 
които са ангажирани обработващите 
лични данни, както и на необходимите 
допълнителни изисквания, за да се 
осигури защитата на личните на данни 
на съответните субекти на данни.

3. На Европейския комитет по 
защита на данните се поверява 
задачата допълнително да уточнява
критериите и изискванията за 
задължителните фирмени правила по 
смисъла на настоящия член, по-
специално по отношение на критериите 
за тяхното одобрение, прилагането на 
параграф 2, букви б), г), д) и е) спрямо 
задължителните фирмени правила, с 
които са ангажирани обработващите 
лични данни, както и на необходимите 
допълнителни изисквания, за да се 
осигури защитата на личните данни на 
съответните субекти на данни в 
съответствие с член 66.

Or. en
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Изменение 2486
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя 
формáта и процедурите за обмена на 
информация чрез електронни 
средства между администраторите, 
обработващите лични данни и 
надзорните органи относно 
задължителните фирмени правила по 
смисъла на настоящия член. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 2487
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя
формáта и процедурите за обмена на 
информация чрез електронни средства 
между администраторите, 
обработващите лични данни и 
надзорните органи относно 
задължителните фирмени правила по 
смисъла на настоящия член. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

4. Комисията е упълномощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 86 с цел 
определяне на формáта и процедурите 
за обмена на информация чрез 
електронни средства между 
администраторите, обработващите 
лични данни и надзорните органи 
относно задължителните фирмени 
правила по смисъла на настоящия член.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя формáта 
и процедурите за обмена на информация 
чрез електронни средства между 
администраторите, обработващите 
лични данни и надзорните органи 
относно задължителните фирмени 
правила по смисъла на настоящия член. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

4. Комисията може да определя формáта 
и процедурите за обмена на информация 
между администраторите, 
обработващите лични данни и 
надзорните органи относно 
задължителните фирмени правила по 
смисъла на настоящия член. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. es

Изменение 2489
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя
формáта и процедурите за обмена на 
информация чрез електронни средства 
между администраторите, 
обработващите лични данни и 
надзорните органи относно 
задължителните фирмени правила по 

4. След като поиска становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните Комисията е упълномощена 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 86 с цел 
определяне на формáта и процедурите 
за обмена на информация чрез 
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смисъла на настоящия член. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

електронни средства между 
администраторите, обработващите 
лични данни и надзорните органи 
относно задължителните фирмени 
правила по смисъла на настоящия член.

Or. en

Изменение 2490
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 43а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43а
Предаване на данни чрез 

задължителни фирмени правила
Прилагат се съответно разпоредбите 
на член 38б.

Or. en

Изменение 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 43а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43а
Предаване на данни, което не е 

разрешено от правото на Съюза
1. Всяко решение на съд или трибунал, 
или решение, взето от 
административен орган на трета 
държава, което изисква разкриване на 
лични данни от страна на 
администратор или обработващ 
лични данни, се признава или прилага 
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единствено по начин, който се 
основава на и е в съответствие с 
договор за взаимна помощ или с влязло 
в сила международно споразумение 
между третата държава, подала 
такова искане, и Съюза или държава 
членка.
2. Когато чрез решение на съд или 
трибунал, или решение на 
административен орган на трета 
държава се изисква администратор 
или обработващ данни да разкрие 
лични данни, администраторът или 
обработващият лични данни, или 
представителят на администратора, 
ако има такъв, уведомява 
своевременно надзорния орган за това 
искане, като трябва да получи 
предварително разрешение от него за 
предаването на данни в съответствие 
с член 34.
3. Надзорният орган преценява дали 
исканото разкриване на лични данни е 
в съответствие с регламента и, по-
специално, дали това разкриване е 
необходимо и правно обосновано в 
съответствие с член 44, параграф 1, 
букви г) и д), както и с член 44, 
параграф 5.
4. Надзорният орган уведомява 
компетентния национален орган 
относно искането. 
Администраторът или 
обработващият лични данни 
уведомяват също и субекта на 
данните относно искането, както и 
относно даденото разрешение от 
страна на надзорния орган.
5. В акт за изпълнение Комисията 
може да определи стандартния 
формат на уведомленията към 
надзорния орган, посочен в параграф 2, 
информацията за субекта на 
данните, посочена в параграф 4, 
както и приложимите процедури във 
връзка с уведомлението и 
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информацията. Тези актове за 
изпълнение се приемат след искане на 
становището на Европейския 
комитет по защита на данните в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2492
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 44 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дерогации Други законни основания за 
международно предаване на данни

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 2493
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При липсата на решение относно 
адекватността по силата на член 41 или 
на подходящи гаранции по силата на 
член 42 предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни на дадена 
трета държава или международна 
организация може да се извърши само 
при условие че:

1. При липсата на решение относно 
адекватността по силата на член 41 или 
на подходящи гаранции по силата на 
член 42 предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни на дадена 
трета държава или международна 
организация може да се извърши 
доколкото обработването на 
данните няма масов, повтарящ се и 
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структурен характер, само при 
условие че:

Or. en

Изменение 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При липсата на решение относно 
адекватността по силата на член 41 или 
на подходящи гаранции по силата на 
член 42 предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни на дадена 
трета държава или международна 
организация може да се извърши само 
при условие че:

1. При липсата на решение относно 
адекватността по силата на член 41; или 
когато Комисията реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация не осигурява адекватно 
ниво на защита в съответствие с 
член 41, параграф 5; или при липсата
на подходящи гаранции по силата на 
член 42 предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни на дадена 
трета държава или международна 
организация може да се извърши само 
при условие че:

Or. en

Изменение 2495
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При липсата на решение относно 
адекватността по силата на член 41 или 
на подходящи гаранции по силата на 
член 42 предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни на дадена 

1. При липсата на решение относно 
адекватността по силата на член 41; или 
когато Комисията реши, че дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
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трета държава или международна 
организация може да се извърши само 
при условие че:

държава, или дадена международна 
организация не осигурява адекватно 
ниво на защита в съответствие с 
член 41, параграф 5; или при липсата
на подходящи гаранции по силата на 
член 42 предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни на дадена 
трета държава или международна 
организация може да се извърши само 
при условие че:

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При липсата на решение относно 
адекватността по силата на член 41 или 
на подходящи гаранции по силата на 
член 42 предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни на дадена 
трета държава или международна 
организация може да се извърши само 
при условие че:

1. При липсата на решение относно 
адекватността по силата на член 41 или 
на подходящи гаранции по силата на 
член 42 и без да се засягат 
разпоредбите на членове 6, 14, 15, 16 и 
17, предаване или съвкупност от 
предавания на лични данни на дадена 
трета държава или международна 
организация може да се извърши само 
при условие че:

Or. en

Изменение 2497
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) субектът на данните е дал съгласието 
си за предлаганото предаване на данни, 
след като е бил информиран за 
рисковете от подобно предаване поради 
липсата на решение относно 
адекватността или на подходящи 
гаранции; или

а) субектът на данните е дал съгласието 
си за предлаганото предаване на данни, 
след като е бил информиран за 
рисковете от подобно предаване поради 
липсата на решение относно 
адекватността или на подходящи 
гаранции; както и

Or. en

Изменение 2498
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предаването е необходимо поради 
важно основание от обществен 
интерес; или

заличава се

Or. en

Изменение 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) предаването е необходимо за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни или 
административни претенции;

Or. es
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Изменение 2500
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предаването е необходимо за 
целите на законните интереси, 
преследвани от администратора или 
от обработващия лични данни, и не 
може да бъде определено като често 
или масово, като администраторът 
или обработващият лични данни е 
оценил всички обстоятелства, 
свързани с операцията или
съвкупността от операции по 
предаването на данни, и въз основа на 
тази оценка, когато е необходимо, е 
предоставил подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни.

заличава се

Or. en

Изменение 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предаването е необходимо за 
целите на законните интереси, 
преследвани от администратора или 
от обработващия лични данни, и не 
може да бъде определено като често 
или масово, като администраторът 
или обработващият лични данни е 
оценил всички обстоятелства, 
свързани с операцията или 
съвкупността от операции по 
предаването на данни, и въз основа на 
тази оценка, когато е необходимо, е 

заличава се
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предоставил подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни.

Or. en

Изменение 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предаването е необходимо за 
целите на законните интереси, 
преследвани от администратора или 
от обработващия лични данни, и не 
може да бъде определено като често 
или масово, като администраторът 
или обработващият лични данни е 
оценил всички обстоятелства, 
свързани с операцията или 
съвкупността от операции по 
предаването на данни, и въз основа на 
тази оценка, когато е необходимо, е 
предоставил подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни.

заличава се

Or. en

Изменение 2503
Judith Sargentini

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предаването е необходимо за 
целите на законните интереси, 
преследвани от администратора или 
от обработващия лични данни, и не 

заличава се
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може да бъде определено като често 
или масово, като администраторът 
или обработващият лични данни е 
оценил всички обстоятелства, 
свързани с операцията или 
съвкупността от операции по 
предаването на данни, и въз основа на 
тази оценка, когато е необходимо, е 
предоставил подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни.

Or. en

Обосновка

Сам по себе си законният интерес не е достатъчно основание за какъвто и да било 
вид на предаване на лични данни. Изисква се по-здрава правна основа, както е посочено 
в други параграфи на член 44.

Изменение 2504
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предаването е необходимо за целите 
на законните интереси, преследвани от 
администратора или от обработващия 
лични данни, и не може да бъде 
определено като често или масово, 
като администраторът или 
обработващият лични данни е оценил 
всички обстоятелства, свързани с 
операцията или съвкупността от 
операции по предаването на данни, и 
въз основа на тази оценка, когато е 
необходимо, е предоставил подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни.

з) предаването е необходимо за целите 
на законните интереси, преследвани от 
администратора или от обработващия 
лични данни, като администраторът или 
обработващият лични данни е оценил 
всички обстоятелства, свързани с 
операцията или съвкупността от 
операции по предаването на данни, и 
въз основа на тази оценка, когато е 
необходимо, е предоставил подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни.

Or. en



PE506.169v02-00 102/164 AM\929519BG.doc

BG

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 2505
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предаването е необходимо за целите 
на законните интереси, преследвани от 
администратора или от обработващия 
лични данни, и не може да бъде 
определено като често или масово, като 
администраторът или обработващият 
лични данни е оценил всички 
обстоятелства, свързани с операцията 
или съвкупността от операции по 
предаването на данни, и въз основа на 
тази оценка, когато е необходимо, е 
предоставил подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

з) предаването е необходимо за целите 
на законните интереси, преследвани от 
администратора или от обработващия 
лични данни, и не може да бъде 
определено като често или масово, като 
администраторът или обработващият 
лични данни е оценил всички 
обстоятелства, свързани с операцията 
или съвкупността от операции по 
предаването на данни, и въз основа на 
тази оценка, когато е необходимо, е 
предоставил подходящи гаранции, 
одобрени от надзорен орган, във връзка 
със защитата на личните данни.

Or. en

Изменение 2506
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предаването е необходимо за целите 
на законните интереси, преследвани от 
администратора или от обработващия 
лични данни, и не може да бъде 
определено като често или масово,
като администраторът или 
обработващият лични данни е оценил 

з) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси, 
преследвани от администратора, като 
администраторът, когато е необходимо, 
е предоставил подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.
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всички обстоятелства, свързани с 
операцията или съвкупността от 
операции по предаването на данни, и 
въз основа на тази оценка, когато е 
необходимо, е предоставил подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни.

Or. en

Обосновка

Понятието „предаване“ не е актуално. Важният въпрос е качеството на гаранциите.

Изменение 2507
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) предаването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
субекта на данните, особено когато 
се изисква или е необходимо за влизане 
в третата държава.

Or. en

Изменение 2508
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) на личните данни е осигурена 
анонимност;

Or. en
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Обосновка

Това е обоснована дерогация.

Изменение 2509
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) ако не съществува подходящо ниво 
на защита на данните съгласно 
членове 41 и 42, предаване на лични 
данни, или категория предаване на 
лични данни, на трета държава или 
на международна организация или 
орган, е позволено само ако 
предаването се извършва в 
съответствие със законово 
задължение или разрешение, с 
изискване, което предвижда 
осъществяване на надзор, или с друга 
законодателна разпоредба, наложена 
на администратора.

Or. de

Изменение 2510
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква зб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) личните данни са кодирани с 
псевдоними, като ключът за 
разкодиране и данните се съхраняват 
отделно, а клаузите на договорите 
забраняват достъп на 
администратора до ключа.
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Or. en

Обосновка

Това е обоснована дерогация.

Изменение 2511
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обработването се основава 
на параграф 1, буква з), 
администраторът или 
обработващият лични данни обръща 
специално внимание на естеството 
на данните, целта и 
продължителността на 
предлаганата операция или операции 
по обработването им, както и на 
ситуацията в държавата на 
произход, третата държава или 
държавата на крайното 
местоназначение на данните, и на 
предоставените, когато е било 
необходимо, подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни.

заличава се

Or. en

Изменение 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато обработването се основава 
на параграф 1, буква з), 
администраторът или 

заличава се
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обработващият лични данни обръща 
специално внимание на естеството 
на данните, целта и 
продължителността на 
предлаганата операция или операции 
по обработването им, както и на 
ситуацията в държавата на 
произход, третата държава или 
държавата на крайното 
местоназначение на данните, и на 
предоставените, когато е било 
необходимо, подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни.

Or. en

Изменение 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 1, букви б), в) и з) не се 
прилага за дейности, извършвани от 
публичните органи при изпълнението на 
техните публични правомощия.

4. Параграф 1, букви б), в) и з) не се 
прилага за дейности, извършвани от 
публичните органи при изпълнението на 
техните публични правомощия или от 
друг орган, на който е възложена 
мисия от обществен интерес.

Or. en

Обосновка

Необходимо е също така регламентът да предвиди възможности за случаи, при които 
се възлагат отговорности на частни организации за предоставяне на публични услуги. 
При предоставянето на публични услуги следва да се прилага единен подход, 
независимо от това дали органът, който предоставя съответната услуга е публичен 
или изпълнението е възложено на частна организация.

Изменение 2514
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 1, букви б), в) и з) не се 
прилага за дейности, извършвани от 
публичните органи при изпълнението на 
техните публични правомощия.

4. Параграф 1, букви б) и в) не се 
прилага за дейности, извършвани от 
публичните органи при изпълнението на 
техните публични правомощия.

Or. en

Изменение 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграф 1, букви б), в) и з) не се
прилага за дейности, извършвани от 
публичните органи при изпълнението на 
техните публични правомощия.

4. Параграф 1, букви б) и в) не се
прилага за дейности, извършвани от 
публичните органи при изпълнението на 
техните публични правомощия.

Or. en

Изменение 2516
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Общественият интерес, посочен в 
параграф 1, буква г), трябва да бъде 
признат в правото на Съюза или в 
правото на държавата членка, чийто 
субект е администраторът.

заличава се

Or. en



PE506.169v02-00 108/164 AM\929519BG.doc

BG

Изменение 2517
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Общественият интерес, посочен в 
параграф 1, буква г), трябва да бъде 
признат в правото на Съюза или в 
правото на държавата членка, чийто 
субект е администраторът.

5. Общественият интерес, посочен в 
параграф 1, буква г), трябва да бъде 
признат в правото на Съюза или в 
правото на държавата членка, чийто 
субект е администраторът. Тази 
дерогация се използва единствено за 
отделни случаи на предаване на 
данни. Във всеки отделен случай е 
необходимо да се извършва 
внимателна оценка на всички 
обстоятелства по предаването на 
данни.

Or. en

Изменение 2518
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Общественият интерес, посочен в 
параграф 1, буква г), трябва да бъде 
признат в правото на Съюза или в 
правото на държавата членка, чийто 
субект е администраторът.

5. Общественият интерес, посочен в 
параграф 1, буква г), трябва да бъде 
признат в международни конвенции, в 
правото на Съюза или в правото на 
държавата членка, чийто субект е 
администраторът.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2519
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Общественият интерес, посочен в 
параграф 1, буква г), трябва да бъде 
признат в правото на Съюза или в 
правото на държавата членка, чийто 
субект е администраторът.

5. Общественият интерес, посочен в 
параграф 1, буква г), трябва да бъде 
признат в правото на Съюза или в 
правото на държавата членка, чийто 
субект е администраторът, или в 
приложими международни 
споразумения или договорености.

Or. en

Обосновка

Причини за пояснението: Въпреки че в съображение 87 се отбелязва, че 
международното предаване на данни между регулаторни органи е обосновано за 
защитата на „важно основание от обществен интерес“, член 45, параграф 5 ще 
определи този термин изключително по отношение на правото на ЕС или на 
държавата членка. Трябва да се поясни, че терминът „важно основание от 
обществен интерес“ включва също международни споразумения, въз основа на които 
чуждестранните регулаторни органи понастоящем извършват такова предаване на 
данни.

Изменение 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Общественият интерес, посочен в 
параграф 1, буква г), трябва да бъде 
признат в правото на Съюза или в 

5. Общественият интерес, посочен в 
параграф 1, буква г), трябва да бъде 
признат в международни конвенции, в
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правото на държавата членка, чийто 
субект е администраторът.

правото на Съюза или в правото на 
държавата членка, чийто субект е 
администраторът.

Or. en

Изменение 2521
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или 
обработващият лични данни 
документира оценката, както и 
предоставените подходящи гаранции, 
посочени в параграф 1, буква з) от 
настоящия член, в документацията, 
посочена в член 28, и информира 
надзорния орган за предаването на 
данните.

заличава се

Or. en

Изменение 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или 
обработващият лични данни 
документира оценката, както и 
предоставените подходящи гаранции, 
посочени в параграф 1, буква з) от 
настоящия член, в документацията, 
посочена в член 28, и информира 
надзорния орган за предаването на 
данните.

заличава се
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Or. en

Изменение 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или обработващият 
лични данни документира оценката, 
както и предоставените подходящи 
гаранции, посочени в параграф 1,
буква з) от настоящия член, в 
документацията, посочена в член 28, и 
информира надзорния орган за 
предаването на данните.

6. Администраторът или обработващият 
лични данни документира оценката, 
както и предоставените подходящи 
гаранции, посочени в параграф 1, 
буква з) от настоящия член, в 
документацията, посочена в член 28, и 
където е подходящо съгласно тази 
разпоредба, и информира надзорния 
орган за предаването на данните.

Or. es

Изменение 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или обработващият 
лични данни документира оценката, 
както и предоставените подходящи 
гаранции, посочени в параграф 1, 
буква з) от настоящия член, в 
документацията, посочена в член 28, и 
информира надзорния орган за 
предаването на данните.

6. Администраторът или обработващият 
лични данни документира оценката, 
както и предоставените подходящи 
гаранции, посочени в параграф 1, 
буква з) от настоящия член, в 
документацията, посочена в член 28, и 
получава предварително одобрение за 
предаването на данните от страна на 
надзорния орган.

Or. en
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Изменение 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
„важните основания от обществен 
интерес“ по смисъла на параграф 1, 
буква г), както и на критериите и 
изискванията за подходящите 
гаранции, посочени в параграф 1, буква 
з).

заличава се

Or. es

Изменение 2526
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
„важните основания от обществен 
интерес“ по смисъла на параграф 1, 
буква г), както и на критериите и 
изискванията за подходящите 
гаранции, посочени в параграф 1, буква 
з).

заличава се

Or. en

Изменение 2527
Sophia in 't Veld
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Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
„важните основания от обществен 
интерес“ по смисъла на параграф 1, 
буква г), както и на критериите и 
изискванията за подходящите 
гаранции, посочени в параграф 1, буква 
з).

заличава се

Or. en

Изменение 2528
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на „важните 
основания от обществен интерес“ по 
смисъла на параграф 1, буква г), както 
и на критериите и изискванията за 
подходящите гаранции, посочени в 
параграф 1, буква з).

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на „важните 
основания от обществен интерес“ по 
смисъла на параграф 1, буква г).

Or. en

Изменение 2529
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 44а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44а
Разкриване, което не е разрешено от 

правото на Съюза
1. По никакъв начин не се признава и 
не се счита за влязло в законна сила 
нито едно решение на съдилище или 
трибунал, както и нито едно решение 
на административен орган на трета 
държава, което да изисква разкриване 
на лични данни от страна на 
администратор или обработващ 
лични данни, без да се засягат 
разпоредбите на договор за 
взаимопомощ или влязло в сила 
международно споразумение между 
третата държава, подала такава 
молба, и Съюза или негова държава 
членка.
2. Когато чрез решение на съд или 
трибунал, или решение на 
административен орган на трета 
държава се изисква администратор 
или обработващ данни да разкрие 
лични данни, администраторът или 
обработващият лични данни, или 
представителят на администратора, 
ако има такъв, уведомява 
своевременно надзорния орган за това 
искане, като трябва да получи 
предварително разрешение от него за 
предаването на данни.
3. Надзорният орган преценява дали 
исканото разкриване на лични данни е 
в съответствие с регламента и, по-
специално, дали това разкриване е 
необходимо и правно обосновано в 
съответствие с член 44, параграф 1, 
букви г) и д), както и с параграф 5 от 
него.
4. Надзорният орган уведомява 
компетентния национален орган 
относно искането. 
Администраторът или 
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обработващият лични данни 
уведомяват също и субекта на 
данните относно искането, както и 
относно даденото разрешение от 
страна на надзорния орган.
5. Комисията може да определи 
стандартния формат на 
уведомленията към надзорния орган, 
посочен в параграф 2, информацията 
за субекта на данните, посочена в 
параграф 4, както и приложимите 
процедури във връзка с уведомлението 
и информацията. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение отново въвежда разпоредбите на член 42 от проекта за 
регламент на ЕС, тъй като тези разпоредби ще осигурят по-добра защита срещу 
извънтериториално прилагане на законодателството на трета държава.

Изменение 2530
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 44а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44а
Разкриване, което не е разрешено от 

правото на Съюза
1. По никакъв начин не се признава и 
не се счита за влязло в законна сила 
нито едно решение на съдилище или 
трибунал, както и нито едно решение 
на административен орган на трета 
държава, което да изисква разкриване 
на лични данни от страна на 
администратор или обработващ 
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лични данни, без да се засягат 
разпоредбите на договор за 
взаимопомощ или влязло в сила 
международно споразумение между 
третата държава, подала такава 
молба, и Съюза или негова държава 
членка. 
2. Когато чрез решение на съд или 
трибунал, или решение на 
административен орган на трета 
държава се изисква администратор 
или обработващ данни да разкрие 
лични данни, администраторът или 
обработващият лични данни, или 
представителят на администратора, 
ако има такъв, уведомява 
своевременно надзорния орган за това 
искане, като трябва да получи 
предварително разрешение от него за 
предаването на данни.
3. Надзорният орган преценява дали 
исканото разкриване на лични данни е 
в съответствие с регламента и, по-
специално, дали това разкриване е 
необходимо и правно обосновано в 
съответствие с член 44, параграф 1, 
букви г) и д), както и с член 44, 
параграф 5.
4. Надзорният орган уведомява 
компетентния национален орган 
относно искането. 
Администраторът или 
обработващият лични данни 
уведомяват също и субекта на 
данните относно искането, както и 
относно даденото разрешение от 
страна на надзорния орган. 
5. Комисията може да определи 
стандартния формат на 
уведомленията към надзорния орган, 
посочен в параграф 2, информацията 
за субекта на данните, посочена в 
параграф 4, както и приложимите 
процедури във връзка с уведомлението 
и информацията. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 



AM\929519BG.doc 117/164 PE506.169v02-00

BG

съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2531
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 44а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44а
Предаване за услуги чрез 

изчислителни облаци, които са под 
юрисдикцията на трета държава

Предаването на лични данни за услуги 
чрез изчислителни облаци, които са 
под юрисдикцията на трета държава, 
е забранено, освен ако:
а) се прилага едно от правните 
основания за предаване на лични 
данни на трети държави, посочени в 
настоящата глава; както и
б) субектът на данните е дал 
съгласие; както и
в) субектът на данните е дал 
съгласие, след като е бил информиран 
на ясен, недвусмислен и 
предупредителен език посредством 
отделно и ясно обозначено позоваване 
на:
i) възможността личните данни да са 
предмет на събиране с разузнавателна 
цел или наблюдение от органи на 
трета държава; както и
ii) риска, че защитата на личните 
данни и основните права, 
предоставени от правото на Съюза и 
на държавата членка, не могат да 
бъдат гарантирани, въпреки 
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правната основа на предаването.

Or. en

Изменение 2532
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на трети държави и 
международни организации Комисията 
и надзорните органи предприемат 
подходящи мерки за:

1. По отношение на трети държави и 
международни организации и в 
сътрудничество с Консултативния 
комитет по Конвенция 108 на Съвета 
на Европа Комисията и надзорните 
органи предприемат подходящи мерки 
за:

Or. fr

Изменение 2533
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разработване на ефективни 
механизми за международно 
сътрудничество с цел улесняване на 
прилагането на законодателството за 
защита на личните данни;

а) разработване на ефективни 
механизми за международно 
сътрудничество с цел гарантиране на 
прилагането на законодателството за 
защита на личните данни;

Or. en

Изменение 2534
Sophia in 't Veld
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Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) изясняване и разрешаване на 
правораздавателни конфликти с 
трети държави.

Or. en

Изменение 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 Комисията 
взема подходящи мерки за укрепване 
на отношенията с трети държави 
или международни организации, и по-
специално с техните надзорни органи, 
когато Комисията е решила, че те 
осигуряват адекватно ниво на защита 
по смисъла на член 41, параграф 3.

2. За целите на параграф 1, букви а) и б), 
надзорните органи могат да обменят 
информация и да си сътрудничат в 
дейности, свързани с упражняването 
на техните правомощия и защита на 
правата, уредени с настоящия 
регламент.

Or. es

Изменение 2536
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 Комисията 
взема подходящи мерки за укрепване на 
отношенията с трети държави или 
международни организации, и по-
специално с техните надзорни органи, 
когато Комисията е решила, че те 

2. За целите на параграф 1 Комисията, в 
сътрудничество с Консултативния 
комитет по Конвенция 108 на Съвета 
на Европа, взема подходящи мерки за 
укрепване на отношенията с трети 
държави или международни 
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осигуряват адекватно ниво на защита по 
смисъла на член 41, параграф 3.

организации, и по-специално с техните 
надзорни органи, когато Комисията е 
решила, че те осигуряват адекватно 
ниво на защита по смисъла на член 41, 
параграф 3.

Or. fr

Обосновка

В съответствие с изменението към предходния параграф.

Изменение 2537
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 45а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45а
Четири години след датата, посочена 
в член 91, параграф 1 (датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент) на всеки две години 
Комисията представя доклад 
относно прилагането на членове 40 и 
45 на Европейския парламент и на 
Съвета. За тази цел Комисията може 
да поиска информация от държавите 
членки и надзорните органи; тази 
информация трябва да бъде 
предоставяна своевременно. Докладът 
ще бъде публикуван.

Or. hu

Обосновка

В съответствие с другите задължения за докладване.

Изменение 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Предложение за регламент
Член 45а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45а
Сътрудничеството може да се 
осъществява, при условие че:
а) компетентните органи от трети 
държави имат познания за защита на 
личните данни в контекста на 
материята, с която боравят, в 
съответствие с действащото 
законодателство;
б) между съответните компетентни 
органи са сключени споразумения 
относно действащите договорености, 
основаващи се на реципрочност;
в) прехвърлянето на лични данни на 
третата държава е в съответствие с 
глава V от настоящата директива.

Or. es

Изменение 2539
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 45а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45а 
Доклад на Комисията

Не по-късно от четири години след 
датата, посочена в член 91, 
параграф 1 [влизане в сила на 
настоящия регламент] през равни 
интервали от време Комисията 
представя в Европейския парламент и 
в Съвета доклад относно прилагането 
на членове 40—45. За целта 
Комисията може да изисква 
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информация от държавите членки, 
надзорните органи и Консултативния 
комитет по Конвенция 108 на Съвета 
на Европа, която се предоставя 
своевременно. Докладът се публикува.

Or. fr

Обосновка

Това изменение съдържа допълнение към изменение 263 на докладчика.

Изменение 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 45б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45б
Действащите договорености, 
посочени в параграф 3, буква б), 
гарантират, че:
а) компетентните органи са 
предоставили обосновка относно 
целта на искането за 
сътрудничество;
б) лицата, които са наети или са 
били наети от компетентните 
органи на третата държава, 
получаваща информацията, са 
задължени да спазват професионална 
тайна;
в) компетентните органи от 
третата държава могат да 
използват резултатите от 
сътрудничеството единствено за 
изпълнение на функциите, свързани 
със защитата на лични данни;
г) в случай че компетентният орган 
от третата държава възнамерява да 
предаде получената информация при 
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сътрудничество с трета страна, той 
следва да получи предварително, 
конкретно и писмено съгласие от 
органа, предоставил информацията, 
освен ако предаването не се изисква 
от националното законодателство 
или ако не е наредено от съдилище, и 
представлява необходима мярка за 
защита на публичните интереси, 
свързани с:
i) предотвратяването, разследването 
или съдебното преследване на 
престъпни деяния;
ii) наблюдението, проверката или 
регламентирането, свързани, дори 
само в някои случаи, с упражняването 
на официални правомощия в 
приложното поле на съответното 
споразумение.
В такива случаи органът, 
предоставил информацията, се 
информира предварително;
д) се приемат подходящи технически 
и организационни мерки за защита на 
лични данни от случайно или 
незаконно унищожаване, случайна 
загуба, промяна, непозволено 
разкриване или достъп, както и от 
всички други форми на незаконна 
обработка на лични данни;
е) искането за сътрудничество от 
компетентния орган на третата 
държава следва да се отхвърли, 
когато:
i) засяга неблагоприятно 
суверенитета, сигурността или 
обществения ред на Общността или 
на държавата членка, към която е 
отправено искането, или 
ii) когато вече са образувани съдебни 
производства пред органите на 
държавата членка, към която е 
отправено искането, по отношение 
на същите действия и срещу същите 
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лица.

Or. es

Изменение 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 45в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45в
Държавите членки съобщават на 
Комисията действащите 
договорености, посочени в 
параграфи 3 и 4.

Or. es

Изменение 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 45г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45г
За целите на параграф 1 Комисията 
предприема подходящи стъпки за 
развиване на отношенията с трети 
държави или международни 
организации, и по-специално с 
техните надзорни органи, когато 
Комисията е решила, че те 
осигуряват адекватно ниво на защита 
по смисъла на член 41, параграф 3.

Or. es
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Изменение 2543
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка предвижда, че 
един или повече публични органи
отговарят за наблюдението на 
прилагането на настоящия регламент и 
допринасят за неговото съгласувано 
прилагане навсякъде в Съюза, така че да 
се защитят основните права и свободи 
на физическите лица във връзка с 
обработването на личните им данни и да 
се улесни свободното движение на 
личните данни в рамките на Съюза. За 
постигането на тези цели надзорните 
органи си сътрудничат помежду си и с 
Комисията.

1. Всяка държава членка предвижда, че 
водещ публичен надзорен орган
отговаря за наблюдението на 
прилагането на настоящия регламент и 
допринася за неговото съгласувано 
прилагане навсякъде в Съюза, така че да 
се защитят основните права и свободи 
на физическите лица във връзка с 
обработването на личните им данни и да 
се улесни свободното движение на 
личните данни в рамките на Съюза. За 
постигането на тези цели надзорните 
органи си сътрудничат помежду си и с 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 2544
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции. 
Надзорните органи могат да налагат 
санкции само на администраторите 
или обработващите лични данни, 
чието основно място на установяване 
е в същата държава членка или, 
съгласно членове 56 и 57, ако 
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надзорният орган на основното 
място на установяване не предприеме 
действия.

Or. en

Изменение 2545
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Надзорният орган действа напълно 
независимо при изпълнението на 
задълженията и правомощията, които са 
му възложени.

1. Надзорният орган действа напълно 
независимо при изпълнението на 
задълженията и правомощията, които са 
му възложени, въпреки условията за 
сътрудничество и съгласуваност във 
връзка с глава VII.

Or. en

Изменение 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Надзорният орган действа напълно 
независимо при изпълнението на 
задълженията и правомощията, които са 
му възложени.

1. Надзорните органи действат
напълно независимо при изпълнението 
на задълженията и правомощията, които 
са им възложени.

Or. es

Изменение 2547
Axel Voss
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Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Надзорният орган действа напълно 
независимо при изпълнението на 
задълженията и правомощията, които са 
му възложени.

1. Надзорният орган действа напълно 
независимо при изпълнението на 
задълженията и правомощията, които са 
му възложени, въпреки условията за 
сътрудничество и съгласуваност във 
връзка с глава VII от настоящия 
регламент и в рамките на законовите 
и административните ограничения 
на своята държава членка.

Or. en

Обосновка

Частично възприето от становище на ITRE.

Изменение 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпълнение на своите 
задължения членовете на надзорния
орган не търсят и не приемат указания 
от никого.

2. При изпълнение на своите 
задължения членовете на надзорните 
органи не търсят и не приемат указания 
от никого.

Or. es

Изменение 2549
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпълнение на своите 
задължения членовете на надзорния 
орган не търсят и не приемат указания 
от никого.

2. При изпълнение на своите 
задължения членовете на надзорния 
орган не търсят и не приемат указания 
от никого и запазват в пълна степен 
своята независимост и 
безпристрастност.

Or. en

Изменение 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Членовете на надзорния орган се 
въздържат от всякакви несъвместими с 
длъжностните им задължения действия 
и по време на своя мандат не се 
ангажират с никакви несъвместими 
функции, независимо дали срещу 
възнаграждение или безвъзмездно.

3. Членовете на надзорните органи се 
въздържат от всякакви несъвместими с 
длъжностните им задължения действия 
и по време на своя мандат не се 
ангажират с никакви несъвместими 
функции, независимо дали срещу 
възнаграждение или безвъзмездно.

Or. es

Изменение 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Членовете на надзорния орган
проявяват почтеност и тактичност по 
отношение на приемането на 
назначения и облаги след края на 
мандата си.

4. Членовете на надзорните органи
проявяват почтеност и тактичност по 
отношение на приемането на 
назначения и облаги след края на 
мандата си.
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Or. es

Изменение 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяка държава членка гарантира, че 
на надзорния орган са предоставени 
подходящи човешки, технически и 
финансови ресурси, помещения и 
инфраструктура, необходими за 
ефективното изпълнение на неговите
задължения и правомощия, 
включително на тези, които ще бъдат 
изпълнявани в контекста на 
взаимопомощта, сътрудничеството и 
активното участие в Европейския 
комитет по защита на данните.

5. Всяка държава членка гарантира, в 
съответствие с националното 
разпределение на правомощията, че на 
надзорните органи са предоставени 
подходящи човешки, технически и 
финансови ресурси, помещения и 
инфраструктура, необходими за 
ефективното изпълнение на техните 
задължения и правомощия, 
включително на тези, които ще бъдат 
изпълнявани в контекста на 
взаимопомощта, сътрудничеството и 
активното участие в Европейския 
комитет по защита на данните.

Or. es

Изменение 2553
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяка държава членка гарантира, че 
на надзорния орган са предоставени 
подходящи човешки, технически и 
финансови ресурси, помещения и 
инфраструктура, необходими за 
ефективното изпълнение на неговите 
задължения и правомощия, 
включително на тези, които ще бъдат 
изпълнявани в контекста на 

5. Всяка държава членка гарантира, че 
на надзорния орган са предоставени 
подходящи човешки, технически и 
финансови ресурси, помещения и 
инфраструктура, необходими за 
ефективното изпълнение на неговите
задължения и правомощия, 
включително на тези, които ще бъдат 
изпълнявани в контекста на 
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взаимопомощта, сътрудничеството и 
активното участие в Европейския 
комитет по защита на данните.

взаимопомощта, сътрудничеството и 
активното участие в Европейския 
комитет по защита на данните. 
Държавите членки гарантират, че в 
надзорните органи има поне един член 
за всеки 200 000 граждани или че 
броят на членове е 100 души — което 
от двете е по-малко. Поне един от 
всеки пет члена трябва да има степен 
по право.

Or. en

Обосновка

Понастоящем нивото на защита на данните е много различно във всяка държава 
членка, не само поради различните национални законодателства, но и поради 
големите различия в ресурсите, възможностите и личностните качества на 
националните координатори за защита на данните (КЗД). Настоящото предложение
използва крайно неясните указания на старата директива, която се оказа много 
неефективна. Изменението гарантира минимални стандарти, които следва да водят 
до по-бързи и висококачествени процедури.

Изменение 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всяка държава членка гарантира, че 
надзорният орган има свой собствен 
персонал, който се назначава от 
ръководителя на надзорния орган и e 
подчинен на него.

6. Всяка държава членка гарантира, в 
съответствие с националното 
разпределение на правомощията, че 
надзорните органи имат свой 
собствен персонал, който се назначава 
от ръководителя на надзорния орган и e 
подчинен на него.

Or. es

Изменение 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Предложение за регламент
Член 47 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на надзорния орган се 
извършва финансов контрол, който не 
накърнява неговата независимост. 
Държавите членки гарантират, че 
надзорният орган има отделни 
годишни бюджети. Бюджетите се 
оповестяват публично.

7. Държавите членки гарантират, в 
съответствие с националното 
разпределение на правомощията, че 
по отношение на надзорните органи се 
извършва финансов контрол, който не 
накърнява тяхната независимост. 
Държавите членки гарантират, в 
съответствие с националното 
разпределение на правомощията, че 
надзорните органи имат отделни 
годишни бюджети. Бюджетите се 
оповестяват публично.

Or. es

Изменение 2556
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган трябва да 
се назначават или от парламента, или от 
правителството на съответната държава 
членка.

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган трябва да 
се назначават или от парламента, или от 
правителството на съответната държава 
членка след консултации с 
парламента, като винаги се 
гарантира, че политическото влияние 
е сведено до минимум; необходимите 
квалификации, липсата на конфликт 
на интереси и длъжностите на 
членовете също трябва да се 
регламентират.

Or. hu

Обосновка

Слято със съображение 95.
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Изменение 2557
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган трябва да 
се назначават или от парламента, или 
от правителството на съответната 
държава членка.

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган трябва да 
се назначават от парламента на 
съответната държава членка.

Or. en

Изменение 2558
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган трябва да 
се назначават или от парламента, или от 
правителството на съответната държава 
членка.

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган трябва да 
се назначават или от парламента, или от
правителството след консултации с 
парламента, или от най-висшия 
съдебен орган на съответната държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Поне в една държава членка, членовете на комисията за защита на данните се 
назначават от Върховния съд.

Изменение 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган трябва да 
се назначават или от парламента, или 
от правителството на съответната 
държава членка.

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган или 
органи трябва да се назначават или от 
парламентите, или от 
правителствените органи на 
съответната държава членка.

Or. es

Изменение 2560
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган трябва да 
се назначават или от парламента, или 
от правителството на съответната 
държава членка.

1. Държавите членки предвиждат, че 
членовете на надзорния орган трябва да 
се назначават от парламента на 
съответната държава членка.

Or. en

Изменение 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Задълженията на даден член 
приключват при изтичането на мандата 
му, подаването на оставка или 
задължителното му пенсиониране в 
съответствие с параграф 5.

3. Задълженията на даден член 
приключват при изтичането на мандата 
му, възникването на невъзможност да 
упражнява задълженията си, 
несъвместимост, подаването на 
оставка, уволнение, влязла в сила 
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присъда за умишлено престъпление
или задължителното му пенсиониране.

Or. es

Изменение 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Член на надзорния орган може да 
бъде освободен или лишен от правото 
на пенсия или други облаги от 
компетентния национален съд, ако 
този член престане да отговаря на 
необходимите условия за изпълнение на 
задълженията или е виновен за 
извършването на тежко провинение.

4. Член на надзорния орган може да 
прекрати трудовото си 
правоотношение или да бъде 
освободен от органа, който го е 
избрал, ако този член престане да 
отговаря на необходимите условия за 
изпълнение на задълженията или е 
виновен за сериозно неспазване на 
неговите задължения.

Or. es

Изменение 2563
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Член на надзорния орган може да 
бъде освободен или лишен от правото 
на пенсия или други облаги от 
компетентния национален съд, ако 
този член престане да отговаря на 
необходимите условия за изпълнение на 
задълженията или е виновен за
извършването на тежко провинение.

4. Член на надзорния орган може да 
бъде освободен, ако престане да 
отговаря на необходимите условия за 
изпълнение на своите задължения 
като член на надзорния орган.

Or. en
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Изменение 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създаването и статута на надзорния 
орган;

а) създаването и статута на надзорния 
орган или органи;

Or. es

Изменение 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) необходимите квалификации, опит и 
умения за изпълнение на задълженията 
на членовете на надзорния орган;

б) необходимите квалификации, опит и 
умения за изпълнение на задълженията 
на членовете на надзорните органи;

Or. es

Изменение 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правилата и процедурите за 
назначаването на членовете на 
надзорния орган, както и правилата 
относно несъвместимите със 
служебните им задължения действия 
или функции;

в) правилата и процедурите за 
назначаването на членовете на 
надзорните органи, както и правилата 
относно несъвместимите със 
служебните им задължения действия 
или функции;
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Or. es

Изменение 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) продължителността на мандата на 
членовете на надзорния орган, която е 
не по-малко от четири години, с 
изключение на първите назначения след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, някои от които може да са за 
по-кратък срок, когато това е 
необходимо, за да се защити 
независимостта на надзорния орган
посредством процедура за постепенно 
назначаване;

г) продължителността на мандата на 
членовете на надзорните органи, която 
е не по-малко от четири години, с 
изключение на първите назначения след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, някои от които може да са за 
по-кратък срок, когато това е 
необходимо, за да се защити 
независимостта на надзорните органи
посредством процедура за постепенно 
назначаване;

Or. es

Изменение 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) дали членовете на надзорния орган
могат да бъдат преназначавани;

д) дали членовете на надзорните 
органи могат да бъдат преназначавани;

Or. es

Изменение 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква е)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) правилника и общите условия за 
изпълнение на задълженията на 
членовете и персонала на надзорния 
орган;

е) правилника и общите условия за 
изпълнение на задълженията на 
членовете и персонала на надзорните 
органи;

Or. es

Изменение 2570
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако към момента на влизане в сила 
на настоящия регламент 
съществуват компетентни 
професионални надзорни органи за 
лицата, обвързани със съблюдаването 
на правни професионални привилегии 
или опазването на професионална 
тайна, тези органи могат да 
установят надзорен орган за 
обработката на данни от онези, върху 
които те упражняват професионален 
надзор.

Or. en

Обосновка

Следва да се прилагат различни правила за лицата, обвързани със съблюдаването на 
регламентирани от държавата правни професионални привилегии, опазването на 
професионална тайна, изпълнението на законоустановено задължение за опазване на 
тайна при упражняване на тяхната професия или сходно задължение за неразкриване 
на лични данни.

Изменение 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако към момента на влизане в сила 
на настоящия регламент 
съществуват компетентни 
професионални надзорни органи за 
лицата, обвързани със съблюдаването 
на правни професионални привилегии 
или опазването на професионална 
тайна, тези органи могат да 
установят надзорен орган за 
обработката на данни от онези, върху 
които те упражняват професионален 
надзор.

Or. en

Изменение 2572
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 49а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49а
Правилникът, съгласно който 
надзорните органи упражняват 
своите задължения и правомощия по 
отношение на субектите на данни, 
администраторите и 
обработващите данни, е в 
съответствие с член 6 от 
Европейската конвенция за правата 
на човека (ЕКПЧ).

Or. en

Обосновка

Понастоящем много държави членки не разполагат с писмени или документирани в 
достатъчна степен процедури. Някои държави членки са установили процедури, 
които евентуално могат да са в нарушение на член 6 от ЕКПЧ („безпристрастен 
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съдебен процес“). Това води до правна несигурност и позволява вземането на 
произволни решения, които евентуално могат да са във вреда на субектите на данни, 
администраторите и лицата, обработващи данни. Особено за независимите органи, 
които не носят политическа отговорност, обикновено се прилагат строги процедурни 
правила.

Изменение 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 49а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49а
Професионален надзор на лица, 

обвързани със задължение за опазване 
на професионална тайна

Ако при влизането в сила на 
настоящия регламент има органи, 
които отговарят за професионалния 
надзор на лица, във връзка с които има 
задължение за опазване на 
професионална тайна, то тези органи 
могат да установят надзорен орган.

Or. de

Изменение 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Както по време на мандата си, така и 
след неговото изтичане, членовете и 
персоналът на надзорния орган са 
обвързани със задължение за опазване 
на професионална тайна по отношение 
на всякаква поверителна информация, 

Както по време на мандата си, така и 
след неговото изтичане, членовете и 
персоналът на надзорните органи са 
обвързани със задължение за опазване 
на професионална тайна по отношение 
на всякаква поверителна информация, 
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която е стигнала до тяхното знание в 
хода на изпълнение на служебните им 
задължения.

която е стигнала до тяхното знание в 
хода на изпълнение на служебните им 
задължения.

Or. es

Изменение 2575
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Както по време на мандата си, така и 
след неговото изтичане, членовете и 
персоналът на надзорния орган са 
обвързани със задължение за опазване 
на професионална тайна по отношение 
на всякаква поверителна информация, 
която е стигнала до тяхното знание в 
хода на изпълнение на служебните им 
задължения.

Както по време на мандата си, така и 
след неговото изтичане, членовете и 
персоналът на надзорния орган са 
обвързани със задължение за опазване 
на професионална тайна по отношение 
на всякаква поверителна информация, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики, която е 
стигнала до тяхното знание в хода на 
изпълнение на служебните им 
задължения.

Or. en

Изменение 2576
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Както по време на мандата си, така и 
след неговото изтичане, членовете и 
персоналът на надзорния орган са 
обвързани със задължение за опазване 
на професионална тайна по отношение 
на всякаква поверителна информация, 
която е стигнала до тяхното знание в 

Както по време на мандата си, така и 
след неговото изтичане, членовете и 
персоналът на надзорния орган са 
обвързани със задължение за опазване 
на професионална тайна по отношение 
на всякаква поверителна информация, 
която е стигнала до тяхното знание в 
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хода на изпълнение на служебните им 
задължения.

хода на изпълнение на служебните им 
задължения, като изпълнението на 
служебните им задължения се 
извършва по независим и прозрачен 
начин, както е посочено в регламента.

Or. en

Изменение 2577
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 50 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички лица, които уведомяват 
надзорния орган за факти, свързани с 
обработката на лични данни, са 
освободени от задължението за 
опазване на професионалната тайна; 
те се ползват с имунитет по 
отношение на съдебни производства. 

Or. fr

Обосновка

Изискванията за опазването на професионалната тайна не трябва да пречи на 
лицата, особено на онези, които се занимават с обработката на данни, да разкриват 
на надзорните органи провинения във връзка със защитата на данните и да се ползват 
с имунитет по отношение на съдебни производства.

Изменение 2578
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган упражнява на 
територията на своята държава членка 
правомощията, предоставени му в 

1. Всеки надзорен орган упражнява на 
територията на своята държава членка 
правомощията, предоставени му в 
съответствие с настоящия регламент. 
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съответствие с настоящия регламент. Единствено надзорният орган на 
съответната държава членка 
извършва надзор върху обработката 
на данни от публичен орган.

Or. en

Изменение 2579
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обработването на лични 
данни се извършва в контекста на 
дейностите на място на 
установяване на администратор или 
обработващ лични данни в Съюза, и 
администраторът или 
обработващият лични данни е 
установен в повече от една държава 
членка, надзорният орган на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
администратора или обработващия 
лични данни, е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, без да се засягат разпоредбите 
на глава VII от настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 2580
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обработването на лични данни 
се извършва в контекста на дейностите 
на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът или 
обработващият лични данни е
установен в повече от една държава 
членка, надзорният орган на държавата 
членка, в която се намира основното 
място на установяване на 
администратора или обработващия 
лични данни, е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, без да се засягат разпоредбите 
на глава VII от настоящия регламент.

2. Когато обработването на лични данни 
се извършва в контекста на дейностите 
на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът или 
обработващият лични данни е посочил 
основно място на установяване в 
съответствие с член 22а, надзорният 
орган на държавата членка, в която се 
намира основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни, е
единственият компетентен да 
осъществява надзор на всички 
дейности по обработване, извършвани 
от администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, без да се засягат разпоредбите 
на глава VII от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обработването на лични 
данни се извършва в контекста на 
дейностите на място на 
установяване на администратор или 
обработващ лични данни в Съюза, и 
администраторът или 
обработващият лични данни е
установен в повече от една държава
членка, надзорният орган на 
държавата членка, в която се намира
основното място на установяване на 
администратора или обработващия 
лични данни, е компетентен да 

2. Когато регламентът се прилага 
съгласно член 3, параграф 1, 
компетентният надзорен орган ще 
бъде надзорният орган на държавата
членка или на територията, в която 
се намира основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни, за които се 
прилага регламентът. Споровете 
следва да се решават в съответствие 
с механизма за съгласуваност, 
предвиден в член 58, и без да се засягат 
другите разпоредби на глава VII от 
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осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, без да се засягат разпоредбите
на глава VII от настоящия регламент.

настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обработването на лични данни 
се извършва в контекста на дейностите 
на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът или 
обработващият лични данни е установен 
в повече от една държава членка, 
надзорният орган на държавата членка, 
в която се намира основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни, е 
компетентен да осъществява надзор на 
дейностите по обработване, извършвани 
от администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, без да се засягат разпоредбите 
на глава VII от настоящия регламент.

2. Когато обработването на лични данни 
се извършва в контекста на дейностите 
на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът или 
обработващият лични данни е установен 
в повече от една държава членка, 
надзорният орган на държавата членка, 
в която се намира основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни, е 
компетентен да осъществява надзор на 
дейностите по обработване, извършвани 
от администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, освен по отношение на 
решенията в отговор на жалбите, 
както е посочено в член 73, като 
координира действията на 
съответните надзорни органи, без да 
се засягат разпоредбите на глава VII от 
настоящия регламент.

Or. es

Изменение 2583
Axel Voss
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Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обработването на лични 
данни се извършва в контекста на 
дейностите на място на 
установяване на администратор или 
обработващ лични данни в Съюза, и 
администраторът или
обработващият лични данни е 
установен в повече от една държава 
членка, надзорният орган на държавата 
членка, в която се намира основното 
място на установяване на 
администратора или обработващия 
лични данни, е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, без да се засягат разпоредбите 
на глава VII от настоящия регламент.

2. Когато регламентът се прилага 
съгласно член 3, параграф 1, 
компетентният надзорен орган ще 
бъде надзорният орган на държавата 
членка или на територията, в която 
се намира основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни, за които се 
прилага регламентът. Споровете 
следва да се решават в съответствие 
с механизма за съгласуваност, 
предвиден в член 58, и без да се засягат 
другите разпоредби на глава VII от 
настоящия регламент. Настоящата 
разпоредба се прилага и за юридически 
лица от група предприятия, когато 
тези предприятия са установени в 
повече от една държава членка.

Or. en

Обосновка

Частично възприето от становище на ITRE.

Изменение 2584
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обработването на лични данни 
се извършва в контекста на дейностите 
на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът или 
обработващият лични данни е установен 

2. Когато обработването на лични данни 
се извършва в контекста на дейностите 
на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът или 
обработващият лични данни е установен 



PE506.169v02-00 146/164 AM\929519BG.doc

BG

в повече от една държава членка, 
надзорният орган на държавата членка,
в която се намира основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни, е 
компетентен да осъществява надзор на 
дейностите по обработване, извършвани 
от администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, без да се засягат разпоредбите 
на глава VII от настоящия регламент.

в повече от една държава членка, 
надзорният орган на държавата членка, 
в която се намира основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни, е 
компетентен да осъществява надзор на 
дейностите по обработване, извършвани 
от администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, освен по отношение на 
решенията в отговор на жалбите, 
както е посочено в член 73, като 
координира действията на 
съответните надзорни органи, без да 
се засягат разпоредбите на глава VII от 
настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

С настоящото се предлага механизъм за вземане на решение от надзорните органи по 
всички въпроси, свързани с жалби от граждани на ЕС. Действията могат да се 
координират от главен орган, както е подходящо, като всякакви противоречия се 
разрешават от Европейския съвет за защита на данните. Това ще позволи 
практическото приложение на системата в случаите, възникнали вследствие на 
жалба на субект.

Изменение 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обработването на лични данни 
се извършва в контекста на дейностите 
на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът или 
обработващият лични данни е установен 
в повече от една държава членка, 
надзорният орган на държавата членка,
в която се намира основното място на 
установяване на администратора или 

2. Когато обработването на лични данни 
се извършва в контекста на дейностите 
на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът или 
обработващият лични данни е установен 
в повече от една държава членка, 
надзорният орган на държавата членка,
в която се намира основното място на 
установяване на администратора или 
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обработващия лични данни, е 
компетентен да осъществява надзор на 
дейностите по обработване, извършвани 
от администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, без да се засягат разпоредбите 
на глава VII от настоящия регламент.

обработващия лични данни, е 
компетентен да осъществява надзор на 
дейностите по обработване, извършвани 
от администратора или обработващия 
лични данни във всички държави 
членки, без да се засягат разпоредбите 
на глава VII от настоящия регламент. 
Разпоредбите от трудовото 
законодателство и колективните 
договори остават непроменени.

Or. en

Изменение 2586
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато обработването на лични данни 
се извършва в контекста на дейностите 
на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът или 
обработващият лични данни е установен 
в повече от една държава членка, 
надзорният орган на държавата членка, 
в която се намира основното място 
на установяване на администратора 
или обработващия лични данни, е 
компетентен да осъществява надзор 
на дейностите по обработване, 
извършвани от администратора или 
обработващия лични данни във всички 
държави членки, без да се засягат 
разпоредбите на глава VII от настоящия 
регламент.

2. Когато обработването на лични данни 
се извършва в контекста на дейностите 
на място на установяване на 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза, и администраторът или 
обработващият лични данни е установен 
в повече от една държава членка, 
надзорният орган на държавата членка
решава, след консултации с 
Европейския съвет за защита на 
данните, кой орган да осъществява 
надзор на дейностите по обработване на
администраторите и 
обработващите лични данни във 
всички държави членки, без да се 
засягат разпоредбите на глава VII от 
настоящия регламент. 

Or. en
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Изменение 2587
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член се прилага, само 
ако и доколкото обработването на 
лични данни се извършва съгласувано в 
отделните държави членки.

Or. de

Обосновка

Концентрацията на правомощията, посочена в член 51, изисква да се уточни, че тя се 
прилага само в случаите, когато данните се обработват съгласувано.

Изменение 2588
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случаите, посочени в член 3, 
параграф 2 и когато 
администраторът на данни е 
определил представител в Съюза 
съгласно член 25, надзорният орган на 
мястото на установяване на 
представителя е единственият 
компетентен надзорен орган във 
всички държави членки за всички 
дейности по обработване на данни, 
извършвани от или от името на 
администратора на данни.

Or. en
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Изменение 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато регламентът се прилага 
съгласно член 3, параграф 2, 
компетентният надзорен орган ще 
бъде надзорният орган на държавата 
членка или на територията, където 
администраторът е определил 
представител в Съюза съгласно 
член 25.

Or. en

Изменение 2590
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато регламентът се прилага 
съгласно член 3, параграф 2, 
компетентният надзорен орган ще 
бъде надзорният орган на държавата 
членка или на територията, където 
администраторът е определил 
представител в Съюза съгласно 
член 25.

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато регламентът се прилага за 
различни администратори и/или 
обработващи лични данни в рамките 
на една и съща група предприятия 
съгласно член 3, параграфи 1 и 2, 
компетентен ще бъде само един 
надзорен орган и той ще бъде 
определен в съответствие с член 51, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2592
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато регламентът се прилага за 
различни администратори и/или 
обработващи лични данни в една и 
съща група предприятия съгласно 
член 3, параграфи 1 и 2, компетентен 
ще бъде само един надзорен орган и 
той ще бъде определен в 
съответствие с член 51, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 2593
Kinga Gál
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Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган не е 
компетентен да осъществява надзор 
на дейностите по обработване, 
извършвани от съдилищата при 
изпълнение на съдебните си им 
функции.

заличава се

Or. hu

Изменение 2594
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган не е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от
съдилищата при изпълнение на 
съдебните си им функции.

3. Надзорният орган не е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите,
възложени за независимо изпълнение 
на съдилищата. Същото се прилага и 
ако е било поръчано, одобрено или 
разрешено съдебно независимо 
обработване.

Or. de

Обосновка

Изключението, посочено в член 51, параграф 3 от предложението за регламент, 
следва да вземе предвид независимостта на съдилищата. Поради тази причина то 
трябва да се прилага, когато съдилищата работят по същество независимо. Такъв е 
случаят не само в основната област на съдебна дейност, но и в областите, където на 
съдилищата са били възложени задължения с акцент върху независимото им 
изпълнение.

Изменение 2595
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган не е компетентен 
да осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
съдилищата при изпълнение на 
съдебните си им функции.

3. Надзорният орган може да е 
компетентен да осъществява надзор на 
дейностите по обработване, извършвани 
от съдилищата при изпълнение на 
съдебните им функции.

Or. en

Обосновка

Съгласно Конвенция 108 от допълнителния протокол във връзка с изискването за 
независим надзор, надзорните органи могат да са компетентни да осъществяват 
надзор върху дейностите по обработване, извършвани от съдилищата. Също така 
непозволяването на надзорните органи да правят това е в разрез с традицията на 
няколко държави членки, където върху дейността на съдилищата, с известни 
изменения, се осъществява независим надзор.

Изменение 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган не е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
съдилищата при изпълнение на 
съдебните си им функции.

3. Надзорният орган не е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
съдилищата при изпълнение на 
съдебните им функции и не е 
компетентен да осъществява надзор 
на дейността на администратори, 
обвързани със задължения за опазване 
на професионалната тайна.

Or. en
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Изменение 2597
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган не е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
съдилищата при изпълнение на 
съдебните си им функции.

3. Надзорният орган не е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
съдилищата при изпълнение на 
съдебните им функции или на 
нотариусите, които осъществяват 
дейност в изпълнение на служебните 
си задължения.

Or. en

Обосновка

Както е посочено в съображение 99, независимостта на съдията се простира до 
областта на превантивното правосъдие. Повечето държави членки са прехвърлили 
част от компетенциите на превантивното правосъдие от съдиите на нотариусите в 
качеството им на независими лица с официални правомощия. Поради тази причина 
обработката на лични данни от нотариуси в качеството им на независими лица с 
официални правомощия следва също да се изведе извън компетенциите на надзорния 
орган с цел да се защити независимостта на нотариуса.

Изменение 2598
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган не е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от 
съдилищата при изпълнение на
съдебните си им функции.

3. Надзорният орган не е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване:

а) на съдия; или
б) на лице, което работи по 
указанията или от името на съдия; 
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или
в) за целите на изпълнението на 
съдебните функции, включително 
назначаване, установяване на 
дисциплина, администриране или 
ръководство на съдии.

Or. en

Изменение 2599
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Съгласно параграф 5 всеки 
надзорен орган получава и предава на 
компетентния надзорен орган, според 
определението от параграф 2, всяко 
изпратено до него искане от субект 
на данни с място на пребиваване в 
тази държава членка и чиито данни 
се обработват или има вероятност да 
бъдат обработени от 
администратор или обработващ 
данни, установен в друга държава 
членка. Компетентният надзорен 
орган информира и сътрудничи с 
надзорния орган на субекта на 
данните в съответствие с член 55.

Or. en

Изменение 2600
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) наблюдава и осигурява прилагането 
на настоящия регламент;

заличава се

Or. en

Изменение 2601
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда жалбите, подадени от 
субект на данни или от сдружение, 
представляващо субекта на данни, в 
съответствие с член 73, разследва 
техния предмет дотолкова, доколкото
това е целесъобразно, и информира 
субекта на данни или сдружението за 
напредъка и резултата от жалбата в 
разумен срок, особено ако е необходимо 
по-нататъшно разследване или 
координиране с друг надзорен орган;

б) разглежда жалбите, подадени от 
субект на данни, разследва техния 
предмет дотолкова, доколкото това е 
целесъобразно, и информира субекта на 
данни или сдружението за напредъка и 
резултата от жалбата в разумен срок, 
особено ако е необходимо по-нататъшно 
разследване или координиране с друг 
надзорен орган;

Or. en

Обосновка

Защитата на данните е лично основно право и то е непрехвърляемо.

Изменение 2602
Judith Sargentini

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) провежда разследвания по своя 
инициатива или въз основа на жалба, 

г) провежда разследвания по своя 
инициатива или въз основа на жалба 
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или по искане на друг надзорен орган и 
информира в разумен срок съответния 
субект на данни за резултата от 
разследванията, ако той е подал жалба 
до този надзорен орган;

или при получаване на конкретна и 
документирана информация, в която 
се твърди, че е извършено 
неправомерно обработване, или по 
искане на друг надзорен орган и 
информира в разумен срок съответния 
субект на данни за резултата от 
разследванията, ако той е подал жалба 
до този надзорен орган;

Or. en

Обосновка

Изрично дава мандат на надзорните органи да извършват разследвания въз основа на 
доклади по сигнали за нередност (а не на жалби от субекти на данни).

Изменение 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) провежда разследвания по своя 
инициатива или въз основа на жалба, 
или по искане на друг надзорен орган и 
информира в разумен срок съответния 
субект на данни за резултата от 
разследванията, ако той е подал жалба 
до този надзорен орган;

г) провежда разследвания по своя 
инициатива или въз основа на жалба, по 
искане на друг надзорен орган, или по 
полицейски сигнал, и информира в 
разумен срок съответния субект на 
данни за резултата от разследванията, 
ако той е подал жалба до този надзорен 
орган;

Or. es

Изменение 2604
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) провежда разследвания по своя 
инициатива или въз основа на жалба, 
или по искане на друг надзорен орган и 
информира в разумен срок съответния 
субект на данни за резултата от 
разследванията, ако той е подал жалба 
до този надзорен орган;

г) провежда разследвания по своя 
инициатива или въз основа на жалба 
или при получаване на сигнал за 
неправомерно обработване, или по 
искане на друг надзорен орган и 
информира в разумен срок съответния 
субект на данни за резултата от 
разследванията, ако той е подал жалба 
до този надзорен орган;

Or. es

Обосновка

Задълженията на надзорния орган конкретно включват разследване въз основа на 
жалби от информатори, така както и от самите субекти на данни.

Изменение 2605
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) предоставя консултации на 
институциите и органите на държавата 
членка относно законодателните и 
административните мерки, отнасящи се 
до защитата на правата и свободите на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 2606
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква eа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) решава в кои случаи трябва да се 
извърши оценка на въздействието 
върху неприкосновеността на личния 
живот, предвидена в член 33, по-
специално кога държавите членки се 
консултират относно 
законодателните и 
административните мерки, 
отнасящи се до защитата на онези 
права и свободи на лицата, които са 
свързани с обработването на лични 
данни;

Or. en

Изменение 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) поддържа публичен регистър на 
всички досегашни уведомления, 
получени от администраторите или 
обработващите данни относно 
планирани дейности по обработване в 
съответствие с член 6, параграф 1в.

Or. en

Изменение 2608
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) предоставя на 
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администраторите и 
обработващите данни на 
микропредприятия, малки и средни 
предприятия изчерпателен списък с 
техните отговорности и 
задължения, в съответствие с 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

МСП не разполагат с необходимите ресурси, за да се запознаят със съответните 
разпоредби на новото законодателство. С цел да се предотврати неволното 
несъответствие, органът по защита на данните следва да предостави списъци за 
проверка на съответствието.

Изменение 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) координира политиките по 
сертифициране на съответната си 
територия съгласно член 39;

Or. es

Изменение 2610
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки надзорен орган насърчава 
обществената информираност относно 
рисковете, правилата, гаранциите и 
правата, свързани с обработването на 
лични данни. Обръща се специално 

2. Всеки надзорен орган насърчава 
обществената информираност относно 
рисковете, правилата, гаранциите и 
правата, свързани с обработването на 
лични данни и подходящите мерки за 
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внимание на дейностите, специално 
насочени към децата.

лична защита. Обръща се специално 
внимание на дейностите, специално 
насочени към децата.

Or. en

Обосновка

Тъй като сигурността е съществена част от защитата на данните, разумно е да 
бъде добавена тази част от члена.

Изменение 2611
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки надзорен орган насърчава 
обществената информираност относно 
рисковете, правилата, гаранциите и 
правата, свързани с обработването на 
лични данни. Обръща се специално 
внимание на дейностите, специално 
насочени към децата.

2. Всеки надзорен орган насърчава 
обществената информираност относно 
рисковете, правилата, гаранциите и 
правата, свързани с обработването на 
лични данни и за подходящите 
средства за лична защита. Обръща се 
специално внимание на дейностите, 
специално насочени към децата.

Or. en

Обосновка

Такова е предложението, направено в резолюция на конференцията на германските 
органи за защита на данните от 2012 г.

Изменение 2612
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всеки надзорен орган, съвместно с 
Европейския съвет за защита на 
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данните, насърчава 
информираността на 
администраторите и 
обработващите данни относно 
рисковете, правилата, гаранциите и 
правата, свързани с обработването на 
лични данни. Това включва регистър 
на санкции и нарушения. Регистърът 
следва да включва както възможно 
най-подробно всички предупреждения 
и санкции, така и отстраняването на 
нарушения.

Or. en

Обосновка

Така се гарантира информираността на администраторите и обработващите данни, 
както и еднаквото прилагане в ЕС.

Изменение 2613
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Надзорният орган няма да 
разкрива предоставената му 
информация, когато това разкриване 
би могло да се отрази отрицателно на 
правата и свободите на други, 
включително на тези на 
администратора или обработващия 
данни. Това по-специално се прилага 
за:
а) информация, свързана с 
икономически интереси и търговски 
тайни на администратора или 
обработващия данни;
б) мерки за сигурност, предприети в 
съответствие с член 30; и 
в) информация, която правото на 
Съюза или държавата членка е 
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определило като поверителна.

Or. en

Обосновка

Цел на това изменение е да се гарантира, че се пази поверителността на 
разкриваната информация.

Изменение 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване надзорният орган 
консултира субектите на данни при 
упражняването на техните права 
съгласно настоящия регламент и, ако е 
целесъобразно, си сътрудничи за тази 
цел с надзорните органи в други 
държави членки.

3. При поискване компетентният
надзорен орган консултира субектите на 
данни при упражняването на техните 
права съгласно настоящия регламент и, 
ако е целесъобразно, си сътрудничи за 
тази цел с надзорните органи в други 
държави членки.

Or. en

Изменение 2615
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване надзорният орган 
консултира субектите на данни при 
упражняването на техните права 
съгласно настоящия регламент и, ако е 
целесъобразно, си сътрудничи за тази 
цел с надзорните органи в други 
държави членки.

3. При поискване компетентният
надзорен орган консултира субектите на 
данни при упражняването на техните 
права съгласно настоящия регламент и, 
ако е целесъобразно, си сътрудничи за 
тази цел с надзорните органи в други 
държави членки.

Or. en
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Обосновка

Възприето от становище на ITRE.

Изменение 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато исканията са явно 
прекомерни, по-специално поради 
своята повторяемост, надзорният орган 
може да наложи такса или да не изпълни 
поисканото от субекта на данни 
действие. Надзорният орган носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

6. Когато исканията са явно 
прекомерни, по-специално поради 
своята повторяемост, надзорният орган 
може да наложи такса или да не изпълни 
поисканото от субекта на данни 
действие. Размерът на тази такса не 
превишава разходите за предприемане 
на исканото действие. Надзорният 
орган носи тежестта на доказване на
явно прекомерния характер на искането.

Or. en

Изменение 2617
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато исканията са явно 
прекомерни, по-специално поради 
своята повторяемост, надзорният орган 
може да наложи такса или да не изпълни 
поисканото от субекта на данни 
действие. Надзорният орган носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

6. Когато исканията са явно 
прекомерни, по-специално поради 
своята повторяемост, надзорният орган 
може да наложи такса или да не изпълни 
поисканото от субекта на данни 
действие. При поискване надзорният 
орган доказва явно прекомерния 
характер на искането.

Or. en
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