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Изменение 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието:

1. Компетентният надзорен орган има 
правомощието:

Or. en

Изменение 2619
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието:

1. Съгласно член 51 компетентният
надзорен орган има правомощието:

Or. en

Изменение 2620
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да уведомява администратора или 
обработващия лични данни за 
предполагаемо нарушение на 
разпоредбите, уреждащи обработването 
на лични данни, и при необходимост да 
разпорежда на администратора или 
обработващия лични данни да отстрани 

a) да уведомява администратора или 
обработващия лични данни за 
предполагаемо нарушение на 
разпоредбите, уреждащи обработването 
на лични данни, и при необходимост да 
разпорежда на администратора или 
обработващия лични данни да отстрани 
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това нарушение по конкретен начин, за 
да се подобри защитата на субекта на 
данни;

това нарушение по конкретен начин, за 
да се подобри защитата на субекта на 
данни, или, когато е необходимо, да 
задължи администратора да съобщи 
на субекта на данните за 
нарушението на сигурността на 
личните данни;

Or. en

Изменение 2621
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да осигурява спазването на 
изискванията за предварителните 
разрешения и предварителните 
консултации, посочени в член 34;

г) да осигурява спазването на 
изискванията за предварителните 
консултации, посочени в член 34;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2622
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) да сертифицира 
администраторите и 
обработващите лични данни съгласно 
член 39;

Or. en
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Изменение 2623
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) да сертифицира 
администраторите и 
обработващите лични данни съгласно 
член 39;

Or. en

Изменение 2624
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква йа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) да информира администратора 
и/или обработващия лични данни 
относно наличните средства за 
съдебна защита срещу неговото 
решение.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква йа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) да извършва одити или изготвя 
планове за одити относно защитата 
на лични данни.

Or. es

Изменение 2626
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – първа алинея – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки надзорен орган има 
правомощието за разследване, съгласно 
което може да получава от 
администратора или обработващия 
лични данни:

Всеки надзорен орган има 
правомощието за разследване, съгласно 
което може да получава от 
администратора или обработващия 
лични данни без предварително 
уведомяване:

Or. en

Обосновка

Правомощието за разследване на администраторите на данни и обработващите 
лични данни без предварително уведомяване следва да засили ролята на надзорния 
орган.

Изменение 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – първа алинея – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки надзорен орган има 
правомощието за разследване, съгласно 
което може да получава от 
администратора или обработващия 

Компетентният надзорен орган има 
правомощието за разследване, съгласно 
което може да получава от 
администратора или обработващия 
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лични данни: лични данни:

Or. en

Изменение 2628
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – първа алинея – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки надзорен орган има 
правомощието за разследване, съгласно 
което може да получава от 
администратора или обработващия 
лични данни:

Съгласно член 51 компетентният
надзорен орган има правомощието за 
разследване, съгласно което може да 
получава от администратора или 
обработващия лични данни:

Or. en

Изменение 2629
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) достъп до всички лични данни и до 
цялата информация, необходима за 
изпълнението на своите функции;

а) достъп до всички лични данни и до 
всички документи и информация, 
необходими за изпълнението на своите 
функции;

Or. en

Изменение 2630
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) достъп до всички негови помещения, 
включително до оборудване и средства 
за обработване на данни, когато 
съществуват разумни основания да се
предполага, че в тях се осъществява 
дейност в нарушение на настоящия 
регламент.

б) достъп до всички негови помещения, 
включително до оборудване и средства 
за обработване на данни.

Or. en

Обосновка

Без това заличаване администраторите на лични данни биха могли да избегнат 
проверките на място, като оспорят съществуването на „разумни основания“. В 
такива случаи проверките биха могли да бъдат извършени само след решение на съда 
и междувременно доказателствата биха могли да бъдат унищожени.

Изменение 2631
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) достъп до всички негови помещения, 
включително до оборудване и средства 
за обработване на данни, когато 
съществуват разумни основания да се 
предполага, че в тях се осъществява 
дейност в нарушение на настоящия 
регламент.

б) достъп до всички негови помещения, 
включително до оборудване и средства 
за обработване на данни.

Or. en

Изменение 2632
Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки надзорен орган има 
правомощието да сезира съдебните 
органи за нарушения на настоящия 
регламент и да участва в съдебни 
производства, по-специално по силата 
на член 74, параграф 4 и член 75, 
параграф 2.

3. Всеки надзорен орган има 
правомощието да сезира съдебните 
органи за нарушения на настоящия 
регламент и да участва в съдебни 
производства, по-специално по силата 
на член 75, параграф 2.

Or. hu

Изменение 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки надзорен орган има 
правомощието да сезира съдебните 
органи за нарушения на настоящия 
регламент и да участва в съдебни 
производства, по-специално по силата 
на член 74, параграф 4 и член 75, 
параграф 2.

3. Компетентният надзорен орган има 
правомощието да сезира съдебните 
органи за нарушения на настоящия 
регламент и да участва в съдебни 
производства, по-специално по силата 
на член 74, параграф 4 и член 75, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2634
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки надзорен орган има 
правомощието да сезира съдебните 
органи за нарушения на настоящия 
регламент и да участва в съдебни 
производства, по-специално по силата 

3. Съгласно член 51 компетентният
надзорен орган има правомощието да 
сезира съдебните органи за нарушения 
на настоящия регламент и да участва в 
съдебни производства, по-специално по 
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на член 74, параграф 4 и член 75, 
параграф 2.

силата на член 74, параграф 4 и член 75, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки надзорен орган има 
правомощието да санкционира 
административни нарушения, по-
специално нарушенията, посочени в 
член 79, параграфи 4, 5 и 6.

4. Компетентният надзорен орган има 
правомощието да санкционира 
административни нарушения, по-
специално нарушенията, посочени в 
член 79, параграфи 4, 5 и 6.

Or. en

Изменение 2636
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки надзорен орган има 
правомощието да санкционира 
административни нарушения, по-
специално нарушенията, посочени в 
член 79, параграфи 4, 5 и 6.

4. Съгласно член 51 компетентният
надзорен орган има правомощието да 
санкционира административни 
нарушения, по-специално нарушенията, 
посочени в член 79, параграфи 4, 5 и 6.

Or. en

Изменение 2637
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Надзорният орган заплаща 
възнаграждение на информатор, 
който предоставя информация 
относно твърдения за неправомерно 
обработване на данни, възлизащо в 
размер на двадесет процента от 
глобата, наложена съгласно 
параграф 4 в резултат на разследване 
на получената информация. 
Процедурите за заплащане 
защитават самоличността на 
информатора от разкриване и 
предвиждат възможност за 
заплащане на анонимни 
информатори.

Or. en

Изменение 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всеки надзорен орган трябва да изготвя 
годишен доклад за своята дейност. 
Докладът се представя на националния
парламент и се предоставя на 
разположение на обществеността, 
Комисията и Европейския комитет по 
защита на данните.

Всеки надзорен орган трябва да изготвя 
годишен доклад за своята дейност. 
Докладът се представя на съответния
парламент и/или на другите органи, 
определени от националното 
законодателство, и се предоставя на
разположение на обществеността, 
Комисията и Европейския комитет по 
защита на данните.

Or. es

Изменение 2639
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всеки надзорен орган трябва да изготвя 
годишен доклад за своята дейност. 
Докладът се представя на националния 
парламент и се предоставя на 
разположение на обществеността, 
Комисията и Европейския комитет по 
защита на данните.

Всеки надзорен орган трябва да изготвя 
доклад за своята дейност поне веднъж 
на две години. Докладът се представя на 
националния парламент и се предоставя 
на разположение на обществеността, 
Комисията и Европейския комитет по 
защита на данните.

Or. en

Изменение 2640
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 54а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54а
Водещ орган

1. Когато обработването на лични 
данни се извършва в контекста на 
дейностите, осъществявани на 
мястото на установяване на 
администратор или обработващ 
лични данни в Съюза, и 
администраторът или 
обработващият лични данни е 
установен в повече от една държава 
членка или когато се обработват 
лични данни на лица, пребиваващи в 
няколко държави членки, надзорният 
орган на държавата членка, в която 
се намира основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни, 
изпълнява функцията на единно звено 
за контакт за администратора или 
обработващия данни.
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2. Водещият орган гарантира 
координацията със съответните 
органи във всеки един етап от 
процедурите по надзора върху 
администратор или обработващ 
данни по смисъла на параграф 1. За 
тази цел той в частност внася всяка 
съответна информация и се 
консултира с другите органи, преди да 
приеме мярка, имаща за цел да 
произведе правен ефект спрямо 
администратор или обработващ 
данни по смисъла на параграф 1.
3. Когато администраторът не е 
установен в Съюза и жители на 
различни държави членки са 
засегнати от операциите по 
обработване в рамките на 
приложното поле на настоящия 
регламент, надзорните органи на
съответните държави членки 
определят надзорния орган, който ще 
изпълнява функцията на единно звено 
за контакт за администратора или 
обработващия лични данни.

Or. en

Изменение 2641
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 54a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54a
Водещ орган и съгласуваност
1. Когато при обработването на 
лични данни субектът на данни 
предявява претенция за нарушение на 
неговите права, произтичащи от 
настоящия регламент, или когато 
трябва да бъде гарантирано 
еднаквото прилагане на настоящия 
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регламент по смисъла на член 46, се 
прилага следната процедура:
a) ако участва субект на данни: 
компетентният надзорен орган за 
субекта на данни е водещият орган;
a) ако не участва субект на данни: 
когато обработването на лични 
данни се извършва в контекста на 
дейностите, осъществявани на 
мястото на установяване на 
администратор или обработващ 
лични данни в Съюза, и 
администраторът или 
обработващият лични данни е 
установен в повече от една държава 
членка, или когато се обработват 
лични данни на лица, пребиваващи в 
няколко държави членки, надзорният 
орган на държавата членка, в която
се намира основното място на 
установяване на администратора или 
обработващия лични данни, 
изпълнява функцията на единно звено 
за контакт за администратора или 
обработващия данни и на водещ 
орган.
2. Водещият орган гарантира 
координацията с другите съответни 
надзорни органи във всеки един етап 
от процедурата по надзора. За тази 
цел той внася всяка съответна
информация и се консултира с 
другите съответни надзорни органи, 
преди да приеме мярка, която има 
правни последици. Водещият орган 
отчита във възможно най-голяма 
степен становищата на 
съответните надзорни органи. 
Водещият орган също така включва
Комисията във всеки един етап от 
процедурата по надзора.
Ако в рамките на четири седмици 
съответните надзорни органи под 
ръководството на водещия орган 
заедно с Комисията постигнат 
съвместно решение, това решение е в 
сила, без да трябва въпросът да се 
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отнася до Европейския комитет по 
защита на данните. Субектът на 
данни, администраторът или 
обработващият лични данни 
разполагат с всички описани в 
настоящия регламент средства за 
правна защита или с всички останали 
общо приложими такива.
Ако в рамките на четири седмици 
съответните надзорни органи под 
ръководството на водещия орган 
заедно с Комисията не постигнат 
съвместно решение, въпросът се 
отнася до Европейския комитет по 
защита на данните. За тази цел 
водещият орган предприема
съответните стъпки съгласно 
настоящия регламент.
3. Ако в рамките на осем седмици 
Европейският комитет по защита на 
данните заедно с Комисията 
постигне съвместно решение, в сила е 
това решение. Субектът на данни, 
администраторът или 
обработващият лични данни 
разполагат с всички описани в 
настоящия регламент средства за 
правна защита или с всички останали 
общо приложими такива.
Ако в рамките на осем седмици 
Европейският комитет по защита на 
данните заедно с Комисията не 
постигнат съвместно решение, 
Комисията се оправомощава и 
задължава, в рамките на още четири 
седмици, да предложи решение 
посредством делегиран акт, като 
вземе предвид становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните. В случай че не направи това, 
всички участници, включително 
законодателят, разполагат с 
описаните в настоящия регламент 
средства за правна защита или с 
всички други общо приложими 
такива; това е в сила по-специално за 
субекта на данни, администратора 
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или обработващия лични данни.
4. Ако Парламентът или Съветът 
възразят срещу съдържанието на 
делегирания акт съгласно 
предвидената за тази цел процедура, 
Комисията трябва да внесе 
законодателна инициатива съгласно 
предвидените за тази цел процедури. 
Всички участници разполагат с 
описаните в настоящия регламент 
средства за правна защита или с 
всички други общо приложими 
такива, това е в сила по-специално за 
субекта на данни, администратора 
или обработващия лични данни.

Or. de

Изменение 2642
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Параграф 54а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54а
Водещ орган

1. В случай на възникнали жалби, 
разследвания или други надзорни 
дейности, които се отнасят до 
обработването на лични данни в 
рамките на дейността на даден 
администратор или обработващ 
личните данни, установени в повече 
от една държава членка, или в случай 
че обработването засяга пребиваващи 
в повече от една държава членка, 
всеки засегнат надзорен орган следва 
да информира други засегнати 
надзорни органи, преди началото на 
каквато и да е процедура. Всеки един 
от засегнатите надзорни органи 
може да изиска допълнителна 
информация, сътрудничество с 
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органа, предоставящ информацията 
при условията, предвидени в 
членове 55 и 56, или да изиска 
координирани действия на всички 
заинтересовани надзорни органи, 
както е посочено в параграф 3.
2. Засегнатият надзорен орган 
изпраща до други засегнати органи 
проектомярка или друга подходяща 
информация, включително обобщение 
на фактите и правен доклад преди 
приемането на мярка, която да доведе 
до открита процедура по отношение 
на жалби, разследвания или други 
надзорни дейности и които 
пораждат правни последици за даден 
администратор, за обработващия 
лични данни, или за субектите на 
данни.
3. Когато даден засегнат надзорен 
орган изиска координирани действия 
от всички заинтересовани надзорни 
органи, надзорният орган на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
администратора или на 
обработващия лични данни, следва да 
действа като основен орган и от 
името на заинтересованите надзорни 
органи, и като се съгласува с тях на 
всеки етап от надзорните процедури.
За тази цел, по-специално, следва да 
изпрати предложение за мерки на 
съответните надзорни органи.
4. Ако някой от съответните 
надзорни органи се противопостави 
на предложените мерки в срок от 
три седмици след представянето на 
това предложение, въпросът следва 
да бъде обсъден с Европейския 
комитет по защита на данните, при 
условията на член 58.
5. В случай че няма възражение от 
страна на надзорните органи, 
предложеното решение се приема от 
всички заинтересовани надзорни 
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органи, и приложено на национално 
ниво.
6. Когато водещият орган не 
предприеме действия в рамките на 
един месец от искането на един или 
повече заинтересовани органи, 
същите следва да бъдат 
компетентни за приемането на 
временни мерки и да отнесат въпроса 
до Европейския комитет по защита 
на данните, в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 58. 

Or. es

Обосновка

Предлага се механизъм за вземане на решения от страна на надзорните органи по 
всички въпроси, произтичащи от жалбите на гражданите в тяхната държава членка. 
Според случая може да се прибегне към действия, координирани от даден водещ 
орган, като разногласията се решават от Европейския комитет по защита на 
данните. Целта на всичко това е да се даде възможност за прилагане на практика на 
системата по отношение на жалбите от субектите на данни.

Изменение 2643
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Надзорните органи предоставят един 
на друг значима информация и взаимно 
се подпомагат, за да изпълняват и 
прилагат настоящия регламент по 
съгласуван начин, и предвиждат мерки 
за ефективно сътрудничество помежду 
си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 
предварителни разрешения и 
предварителни консултации, проверки 
и своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато има 

1. Надзорните органи предоставят един 
на друг значима информация и взаимно 
се подпомагат, за да изпълняват и 
прилагат настоящия регламент по 
съгласуван начин, и предвиждат мерки 
за ефективно сътрудничество помежду 
си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 
предварителни консултации, проверки и 
своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато има 
вероятност от операции по обработване 



AM\929533BG.doc 19/200 PE506.170v02-00

BG

вероятност от операции по обработване 
да бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки.

да бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки.

Or. en

Обосновка

Заличаването е следствие от изменението на член 34.

Изменение 2644
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Надзорните органи предоставят един 
на друг значима информация и взаимно 
се подпомагат, за да изпълняват и 
прилагат настоящия регламент по 
съгласуван начин, и предвиждат мерки 
за ефективно сътрудничество помежду 
си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 
предварителни разрешения и 
предварителни консултации, проверки и 
своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато има 
вероятност от операции по обработване 
да бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки.

1. Надзорните органи предоставят един 
на друг значима информация и взаимно 
се подпомагат, за да изпълняват и 
прилагат настоящия регламент по 
съгласуван начин, и предвиждат мерки 
за ефективно сътрудничество помежду 
си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 
предварителни разрешения и 
предварителни консултации, проверки и 
своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато има
вероятност от операции по обработване 
да бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки. Водещият 
надзорен орган съгласно член 51, 
параграф 2 гарантира координацията 
със съответните участващи органи и 
изпълнява функцията на централно 
звено за контакт за администратора 
и обработващия лични данни.

Or. en
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Изменение 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Надзорните органи предоставят един 
на друг значима информация и взаимно 
се подпомагат, за да изпълняват и 
прилагат настоящия регламент по 
съгласуван начин, и предвиждат мерки 
за ефективно сътрудничество помежду 
си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 
предварителни разрешения и 
предварителни консултации, проверки 
и своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато има 
вероятност от операции по 
обработване да бъдат засегнати 
субекти на данни в няколко държави 
членки.

1. Надзорните органи предоставят един 
на друг значима информация и взаимно 
се подпомагат, за да изпълняват и 
прилагат настоящия регламент по 
съгласуван начин, и предвиждат мерки 
за ефективно сътрудничество помежду 
си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 
предварителни консултации, проверки и 
своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато има 
вероятност субекти на данни в няколко 
държави членки да предизвикат 
правни последици в ущърб на 
субектите на данни.

Or. en

Изменение 2646
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Надзорните органи предоставят един 
на друг значима информация и взаимно 
се подпомагат, за да изпълняват и 
прилагат настоящия регламент по 
съгласуван начин, и предвиждат мерки 
за ефективно сътрудничество помежду 
си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 

1. Надзорните органи предоставят един 
на друг значима информация и взаимно 
се подпомагат, за да изпълняват и 
прилагат настоящия регламент по 
съгласуван начин, и предвиждат мерки 
за ефективно сътрудничество помежду 
си. Взаимопомощта обхваща, по-
специално, искания за информация и 
мерки за надзор като искания за 
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предварителни разрешения и 
предварителни консултации, проверки и 
своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато има 
вероятност от операции по обработване 
да бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки.

предварителни разрешения и 
предварителни консултации, проверки и 
своевременна информация за 
образуването на производства и 
резултатите от тях, когато
администраторът или 
обработващият данни имат
учреждения в няколко държави 
членки, или когато има вероятност от 
операции по обработване да бъдат 
засегнати субекти на данни в няколко 
държави членки. Водещият орган 
съгласно посоченото в член 54а 
гарантира координацията с 
участващите надзорни органи и 
изпълнява функцията на единно звено 
за контакт за администратора или 
обработващия данни.

Or. en

Изменение 2647
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки надзорен орган предприема 
всички подходящи мерки, които са 
необходими, за да отговори на искането 
на друг надзорен орган без забавяне и не 
по-късно от един месец след получаване 
на искането. Такива мерки могат да 
включват, по-специално, предаване на 
значима информация относно хода на 
дадено разследване или мерки за 
правоприлагане с цел спиране или 
забрана на операции по обработване, 
които противоречат на настоящия 
регламент.

2. Всеки надзорен орган предприема 
всички подходящи мерки, които са 
необходими, за да отговори на искането 
на друг надзорен орган без забавяне и не 
по-късно от един месец след получаване 
на искането.

Or. en



PE506.170v02-00 22/200 AM\929533BG.doc

BG

Изменение 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки надзорен орган предприема 
всички подходящи мерки, които са 
необходими, за да отговори на искането 
на друг надзорен орган без забавяне и не 
по-късно от един месец след получаване 
на искането. Такива мерки могат да 
включват, по-специално, предаване на 
значима информация относно хода на 
дадено разследване или мерки за 
правоприлагане с цел спиране или 
забрана на операции по обработване, 
които противоречат на настоящия 
регламент.

2. Всеки надзорен орган предприема 
всички подходящи мерки, които са 
необходими, за да отговори на искането 
на друг надзорен орган без забавяне и не 
по-късно от един месец след получаване 
на искането. Такива мерки могат да 
включват, по-специално, предаване на 
значима информация относно хода на 
дадено разследване или мерки за 
правоприлагане с цел спиране или 
забрана на операции по обработване, за 
които е доказано, че противоречат на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки надзорен орган предприема 
всички подходящи мерки, които са 
необходими, за да отговори на искането 
на друг надзорен орган без забавяне и не 
по-късно от един месец след получаване 
на искането. Такива мерки могат да 
включват, по-специално, предаване на 
значима информация относно хода на 
дадено разследване или мерки за 
правоприлагане с цел спиране или 
забрана на операции по обработване, 
които противоречат на настоящия 
регламент.

2. Всеки надзорен орган предприема 
всички подходящи мерки, които са 
необходими, за да отговори на искането 
на друг надзорен орган без забавяне и не 
по-късно от петнадесет дни след 
получаване на искането. Такива мерки 
могат да включват, по-специално, 
предаване на значима информация 
относно хода на дадено разследване или 
мерки за правоприлагане с цел спиране 
или забрана на операции по 
обработване, които противоречат на 
настоящия регламент.
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Or. es

Изменение 2650
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В посочения в член 55, параграф 4 
случай допустимостта на мярката, 
която следва да бъде осъществена 
чрез искането за помощ, се ръководи 
от правото на искащия надзорен 
орган; правомерността на 
изпълнението на помощта се 
ръководи от правото на органа, до 
който е отправено искането. 

Or. de

Изменение 2651
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорните органи предоставят 
информацията, поискана от други 
надзорни органи, чрез електронни 
средства и във възможно най-кратък 
срок, като използват стандартизиран 
формат. 

6. Надзорните органи предоставят 
информацията, поискана от други 
надзорни органи, чрез електронни 
средства и във възможно най-кратък 
срок, като използват стандартизиран 
формат. Както отправянето на 
искането, така и изпращането чрез 
електронни средства се извършват 
чрез Информационната система за 
вътрешния пазар.

Or. de
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Изменение 2652
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Не се събират такси за действията, 
предприети в отговор на искане за 
взаимопомощ.

7. От искащия надзорен орган не се 
събират такси за действията, 
предприети в отговор на искане за 
взаимопомощ. 

Or. de

Изменение 2653
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато в срок от един месец даден 
надзорен орган не предприеме действия 
в отговор на искане на друг надзорен 
орган, искащият надзорен орган е 
компетентен да вземе временна мярка 
на територията на своята държава 
членка в съответствие с член 51, 
параграф 1 и да отнесе въпроса до 
Европейския комитет по защита на 
данните в съответствие с процедурата, 
посочена в член 57.

8. Когато в срок от един месец от 
срока, посочен в параграф 2, даден 
надзорен орган не предприеме действия 
в отговор на искане на друг надзорен 
орган, искащият надзорен орган е 
компетентен да вземе временна мярка 
на територията на своята държава 
членка в съответствие с член 51, 
параграф 1 и да отнесе въпроса до 
Европейския комитет по защита на 
данните в съответствие с процедурата, 
посочена в член 57. Когато вземането 
на окончателна мярка още не е 
възможно, тъй като процедурата по 
искане на помощ все още не е 
приключила, искащият надзорен 
орган може да вземе временни мерки 
съгласно член 53 на територията на 
своята държава членка.

Or. en
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Изменение 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато в срок от един месец даден 
надзорен орган не предприеме действия 
в отговор на искане на друг надзорен 
орган, искащият надзорен орган е 
компетентен да вземе временна мярка 
на територията на своята държава 
членка в съответствие с член 51, 
параграф 1 и да отнесе въпроса до 
Европейския комитет по защита на 
данните в съответствие с процедурата, 
посочена в член 57.

8. Когато в срок от петнадесет дни
даден надзорен орган не предприеме 
действия в отговор на искане на друг 
надзорен орган, искащият надзорен 
орган е компетентен да вземе временна 
мярка на територията на своята държава 
членка в съответствие с член 51, 
параграф 1 и да отнесе въпроса до 
Европейския комитет по защита на 
данните в съответствие с процедурата, 
посочена в член 57.

Or. es

Изменение 2655
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията може да определи 
формата и процедурите за 
взаимопомощта, посочена в 
настоящия член, както и 
договореностите за обмена на 
информация чрез електронни 
средства между надзорните органи и 
между надзорните органи и 
Европейския комитет по защита на 
данните, и по-специално 
стандартизирания формат, посочен в 
параграф 6. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се
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Or. en

Изменение 2656
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията може да определи
формата и процедурите за 
взаимопомощта, посочена в настоящия 
член, както и договореностите за обмена 
на информация чрез електронни 
средства между надзорните органи и 
между надзорните органи и 
Европейския комитет по защита на 
данните, и по-специално 
стандартизирания формат, посочен в 
параграф 6. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

10. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на формата 
и процедурите за взаимопомощта, 
посочена в настоящия член, както и 
договореностите за обмена на 
информация чрез електронни средства 
между надзорните органи и между 
надзорните органи и Европейския 
комитет по защита на данните, и по-
специално стандартизирания формат, 
посочен в параграф 6.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2657
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Комисията може да определи 
формата и процедурите за 
взаимопомощта, посочена в настоящия 
член, както и договореностите за обмена 

10. Европейският комитет по 
защита на данните може да определи 
формата и процедурите за 
взаимопомощта, посочена в настоящия 
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на информация чрез електронни 
средства между надзорните органи и 
между надзорните органи и 
Европейския комитет по защита на 
данните, и по-специално 
стандартизирания формат, посочен в 
параграф 6. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

член, както и договореностите за обмена 
на информация чрез електронни 
средства между надзорните органи и 
между надзорните органи и 
Европейския комитет по защита на 
данните, и по-специално 
стандартизирания формат, посочен в 
параграф 6.

Or. en

Изменение 2658
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, при които има вероятност 
от операции по обработване на данни да 
бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки, надзорният 
орган на всяка от тези държави членки 
има правото да участва в съвместните 
задачи по разследване или съвместните 
операции, както е целесъобразно. 
Компетентният надзорен орган кани 
надзорния орган на всяка от тези 
държави членки да участва в 
съответните съвместни задачи по 
разследване или съвместни операции и 
отговаря без забавяне на искането на 
даден надзорен орган да се включи в 
операциите.

2. В случаите, при които има вероятност 
от операции по обработване на данни да 
бъдат неблагоприятно засегнати 
субекти на данни в няколко държави 
членки, надзорният орган на всяка от 
тези държави членки има правото да 
участва в съвместните задачи по 
разследване или съвместните операции, 
както е целесъобразно. Компетентният 
надзорен орган отговаря без забавяне на 
искането на даден надзорен орган да се 
включи в операциите.

Or. en

Изменение 2659
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, при които има вероятност 
от операции по обработване на данни да 
бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки, надзорният 
орган на всяка от тези държави членки 
има правото да участва в съвместните 
задачи по разследване или съвместните 
операции, както е целесъобразно. 
Компетентният надзорен орган кани 
надзорния орган на всяка от тези 
държави членки да участва в 
съответните съвместни задачи по 
разследване или съвместни операции и 
отговаря без забавяне на искането на 
даден надзорен орган да се включи в 
операциите.

2. В случаите, когато 
администраторът или 
обработващият лични данни е 
установен в няколко държави членки 
или при които има вероятност от 
операции по обработване на данни да 
бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки, надзорният 
орган на всяка от тези държави членки 
има правото да участва в съвместните 
задачи по разследване или съвместните 
операции, както е целесъобразно. 
Водещият орган съгласно посоченото 
в член 54а кани надзорния орган на 
всяка от тези държави членки да участва 
в съответните съвместни задачи по 
разследване или съвместни операции и 
отговаря без забавяне на искането на 
даден надзорен орган да се включи в 
операциите. Водещият орган 
изпълнява функцията на единно звено 
за контакт за администратора или 
обработващия данни.

Or. en

Изменение 2660
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорните органи определят 
практическите аспекти на конкретните 
действия за сътрудничество.

4. Надзорните органи определят 
практическите аспекти на конкретните 
действия за сътрудничество в своите 
правилници. Правилниците се 
оповестяват публично в Официален
вестник на Европейския съюз.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато в срок от един месец даден 
надзорен орган не изпълни 
задължението, установено в параграф 2, 
другите надзорни органи са 
компетентни да вземат временна мярка 
на територията на своята държава 
членка в съответствие с член 51, 
параграф 1.

5. Когато в срок от петнадесет дни
даден надзорен орган не изпълни 
задължението, установено в параграф 2, 
другите надзорни органи са 
компетентни да вземат временна мярка 
на територията на своята държава 
членка в съответствие с член 51, 
параграф 1.

Or. es

Изменение 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди даден надзорен орган да 
приеме мярка, посочена в параграф 2, 
този надзорен орган представя 
проектомярката на Европейския 
комитет по защита на данните и на 
Комисията.

1. Преди компетентният надзорен 
орган да приеме мярка, посочена в 
параграф 2, този компетентен
надзорен орган представя 
проектомярката на Европейския 
комитет по защита на данните и на 
Комисията.

Or. en



PE506.170v02-00 30/200 AM\929533BG.doc

BG

Изменение 2663
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди даден надзорен орган да 
приеме мярка, посочена в параграф 2, 
този надзорен орган представя 
проектомярката на Европейския 
комитет по защита на данните и на 
Комисията.

1. Преди даден надзорен орган да 
приеме мярка, посочена в параграф 2, 
този надзорен орган представя 
проектомярката на Европейския 
комитет по защита на данните.

Or. en

Изменение 2664
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди даден надзорен орган да 
приеме мярка, посочена в параграф 2, 
този надзорен орган представя 
проектомярката на Европейския 
комитет по защита на данните и на 
Комисията.

1. Преди компетентният надзорен 
орган да приеме мярка, посочена в 
параграф 2, този надзорен орган 
представя проектомярката на 
Европейския комитет по защита на 
данните и на Комисията.

Or. en

Изменение 2665
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се отнася за дейности по обработване 
на данни, които са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на
субекти на данни в няколко държави 
членки или с наблюдението на 
тяхното поведение; или

а) се отнася за дейности по обработване 
на лични данни, които са свързани с 
предлагането на стоки или услуги, 
специално насочени към субекти на 
данни в няколко държави членки, в 
съответствие с член 3, параграф 2 и 
когато администраторът на данни 
не е определил представител в Съюза; 
или

Or. en

Изменение 2666
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се отнася за дейности по обработване 
на данни, които са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
субекти на данни в няколко държави 
членки или с наблюдението на 
тяхното поведение; или

а) се отнася за дейности по обработване 
на лични данни, които са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
субекти на данни в няколко държави 
членки, когато администратор или 
обработващ лични данни извън Съюза 
не е посочил представител на 
територията на Съюза;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2667
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) има за цел приемането на списък на 
операциите по обработване, за които 
се изисква предварителна 
консултация съгласно член 34, 
параграф 5; или

заличава се

Or. en

Изменение 2668
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) има за цел да одобри задължителни 
фирмени правила по смисъла на 
член 43.

е) има за цел да одобри задължителни 
фирмени правила по смисъла на 
член 38б.

Or. en

Изменение 2669
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) позволява обработване на данни за 
научноизследователски цели в 
съответствие с член 81, параграф 3 
и/или член 83, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Взаимствано от становище на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE).
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Изменение 2670
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки надзорен орган или 
Европейският комитет по защита на 
данните може да поиска който и да било 
въпрос да бъде разгледан в рамките на 
механизма за съгласуваност, по-
специално когато даден надзорен орган 
не представи проектомярката, посочена 
в параграф 2, или не спази задълженията 
за взаимопомощ в съответствие с 
член 55 или за съвместни операции в 
съответствие с член 56.

3. Всеки надзорен орган или 
Европейският комитет по защита на 
данните може да поиска който и да било 
въпрос да бъде разгледан в рамките на 
механизма за съгласуваност, по-
специално когато даден надзорен орган 
не представи проектомярката, посочена 
в параграф 2, или не спази задълженията 
за взаимопомощ в съответствие с 
член 55 или за съвместни операции в 
съответствие с член 56, или когато 
компетентен надзорен орган не е 
съгласен с проектомярката, 
предложена от водещия орган.

Or. en

Изменение 2671
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки надзорен орган или 
Европейският комитет по защита на 
данните може да поиска който и да било 
въпрос да бъде разгледан в рамките на 
механизма за съгласуваност, по-
специално когато даден надзорен орган 
не представи проектомярката, посочена 
в параграф 2, или не спази задълженията 
за взаимопомощ в съответствие с 
член 55 или за съвместни операции в 
съответствие с член 56.

3. Всеки надзорен орган или 
Европейският комитет по защита на 
данните може да поиска който и да било 
въпрос да бъде разгледан в рамките на 
механизма за съгласуваност, по-
специално когато даден компетентен
орган не представи проектомярката, 
посочена в параграф 2, или не спази 
задълженията за взаимопомощ в 
съответствие с член 55 или за съвместни 
операции в съответствие с член 56.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 2672
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки надзорен орган или 
Европейският комитет по защита на 
данните може да поиска който и да било 
въпрос да бъде разгледан в рамките на 
механизма за съгласуваност, по-
специално когато даден надзорен орган 
не представи проектомярката, посочена 
в параграф 2, или не спази задълженията 
за взаимопомощ в съответствие с 
член 55 или за съвместни операции в 
съответствие с член 56.

3. Всеки надзорен орган или 
Европейският комитет по защита на 
данните може да поиска който и да било 
въпрос да бъде разгледан в рамките на 
механизма за съгласуваност, по-
специално когато даден надзорен орган 
не представи проектомярката, посочена 
в параграф 2, или не спази задълженията 
за взаимопомощ в съответствие с 
член 55 или за съвместни операции в 
съответствие с член 56, или когато 
даден засегнат надзорен орган не е 
съгласен с проектомярката, 
предложена от друг засегнат орган, 
или от водещия орган, съгласно 
член 54а.

Or. es

Обосновка

В съответствие с предложения член 54а (нов).

Изменение 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да поиска който и да 
било въпрос да бъде разгледан в 
рамките на механизма за съгласуваност, 
за да се гарантира правилното и 
съгласувано прилагане на настоящия 
регламент.

4. Комисията може, действайки от 
свое име, и по искане на 
заинтересовани страни, да поиска 
който и да било въпрос да бъде 
разгледан в рамките на механизма за 
съгласуваност, за да се гарантира 
правилното и съгласувано прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Когато са налице несъответствия по отношение на прилагането на регламента, 
които застрашават хармонизирано прилагане и засягат конкретни заинтересовани
страни, на засегнатите страни трябва да се даде правото да се представят своите 
безпокойства в рамките на механизма за съгласуваност.

Изменение 2674
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да поиска който и да 
било въпрос да бъде разгледан в 
рамките на механизма за съгласуваност, 
за да се гарантира правилното и 
съгласувано прилагане на настоящия 
регламент.

4. Комисията може, действайки от 
свое име, и по искане на 
заинтересовани страни, да поиска 
който и да било въпрос да бъде 
разгледан в рамките на механизма за 
съгласуваност, за да се гарантира 
правилното и съгласувано прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Взаимствано от становище на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE).
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Изменение 2675
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
незабавно информира по електронен 
път членовете на Европейския комитет 
по защита на данните и Комисията за 
всяка значима информация, която му е 
била съобщена, като използва 
стандартизиран формат. Председателят 
на Европейския комитет по защита на 
данните предоставя превод на 
значимата информация, когато това е 
необходимо.

6. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без излишно забавяне по 
електронен път членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните и Комисията за всяка значима 
информация, която му е била съобщена, 
като използва стандартизиран формат. 
Председателят на Европейския комитет 
по защита на данните предоставя превод 
на значимата информация, когато това е 
необходимо.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Европейският комитет по защита на 
данните излиза със становище по 
въпроса, ако такова решение бъде взето 
с обикновено мнозинство на неговите 
членове или ако някой надзорен орган 
или Комисията поиска това, в срок от 
една седмица след предоставянето на 
значимата информация в съответствие с 
параграф 5. Становището се приема в 
срок от един месец с обикновено 

7. Европейският комитет по защита на 
данните излиза със становище по 
въпроса, ако такова решение бъде взето 
с обикновено мнозинство на неговите 
членове или ако Комисията поиска това, 
в срок от една седмица след 
предоставянето на значимата 
информация в съответствие с 
параграф 5. Становището се приема в 
срок от един месец с обикновено 
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мнозинство на членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без излишно забавяне 
надзорния орган, посочен — в 
зависимост от случая —в параграфи 1 и 
3, Комисията и надзорния орган, 
компетентен по силата на член 51, за 
становището и го оповестява публично.

мнозинство на членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без излишно забавяне 
надзорния орган, посочен — в 
зависимост от случая —в параграфи 1 и 
3, Комисията и надзорния орган, 
компетентен по силата на член 51, за 
становището и го оповестява публично.

Or. es

Изменение 2677
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Европейският комитет по защита на 
данните излиза със становище по 
въпроса, ако такова решение бъде взето 
с обикновено мнозинство на неговите 
членове или ако даден надзорен орган 
или Комисията поиска това, в срок от 
една седмица след предоставянето на 
значимата информация в съответствие с 
параграф 5. Становището се приема в 
срок от един месец с обикновено 
мнозинство на членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без излишно забавяне 
надзорния орган, посочен — в 
зависимост от случая — в параграфи 1 и 
3, Комисията и надзорния орган, 
компетентен по силата на член 51, за 
становището и го оповестява публично.

7. Европейският комитет по защита на 
данните излиза със становище по 
въпроса, ако такова решение бъде взето 
с обикновено мнозинство на неговите 
членове или ако даден надзорен орган 
или Комисията поиска това, в срок от 
две седмици след предоставянето на 
значимата информация в съответствие с 
параграф 5. Становището се приема в 
срок от шест седмици с обикновено 
мнозинство на членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без излишно забавяне 
надзорния орган, посочен — в 
зависимост от случая — в параграфи 1 и 
3, Комисията и надзорния орган, 
компетентен по силата на член 51, за 
становището и го оповестява публично.

Or. en
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Изменение 2678
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Европейският комитет по защита на 
данните излиза със становище по 
въпроса, ако такова решение бъде взето 
с обикновено мнозинство на неговите 
членове или ако даден надзорен орган 
или Комисията поиска това, в срок от 
една седмица след предоставянето на 
значимата информация в съответствие с 
параграф 5. Становището се приема в 
срок от един месец с обикновено 
мнозинство на членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без излишно забавяне 
надзорния орган, посочен — в 
зависимост от случая — в параграфи 1 и 
3, Комисията и надзорния орган, 
компетентен по силата на член 51, за 
становището и го оповестява публично.

7. Европейският комитет по защита на 
данните излиза със становище по 
въпроса, ако такова решение бъде взето 
с обикновено мнозинство на неговите 
членове или ако даден надзорен орган 
или Комисията поиска това, в срок от 
две седмици след предоставянето на 
значимата информация в съответствие с 
параграф 5. Становището се приема в 
срок от два месеца с обикновено 
мнозинство на членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните. Председателят на Европейския 
комитет по защита на данните 
информира без излишно забавяне 
надзорния орган, посочен — в 
зависимост от случая — в параграфи 1 и 
3, Комисията и надзорните органи, 
компетентни по силата на член 51, за 
становището и го оповестява публично.

Or. en

Изменение 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Надзорният орган, посочен в 
параграф 1, и надзорният орган, 
компетентен по силата на член 51, 
вземат предвид становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните и в срок от две седмици след 
като са били информирани за 

8. Компетентният надзорен орган, 
посочен в параграф 1, и надзорният 
орган, компетентен по силата на 
член 51, вземат предвид становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните и в срок от две седмици след 
като са били информирани за 
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становището от председателя на 
Европейския комитет по защита на 
данните по електронен път уведомяват 
председателя и Комисията дали запазват 
или изменят своята проектомярка и им 
представят изменената проектомярка, 
ако има такава, като използват 
стандартизиран формат.

становището от председателя на 
Европейския комитет по защита на 
данните по електронен път уведомяват 
председателя и Комисията дали запазват 
или изменят своята проектомярка и им 
представят изменената проектомярка, 
ако има такава, като използват 
стандартизиран формат.

Or. en

Изменение 2680
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Надзорният орган, посочен в 
параграф 1, и надзорният орган, 
компетентен по силата на член 51, 
вземат предвид становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните и в срок от две седмици след 
като са били информирани за 
становището от председателя на 
Европейския комитет по защита на 
данните по електронен път уведомяват 
председателя и Комисията дали запазват 
или изменят своята проектомярка и им 
представят изменената проектомярка, 
ако има такава, като използват 
стандартизиран формат.

8. Надзорният орган, посочен в 
параграф 1, и надзорният орган, 
компетентен по силата на член 51, 
вземат предвид във възможно най-
голяма степен становищата на 
Европейския комитет по защита на 
данните и в срок от две седмици след 
като са били информирани за 
становището от председателя на 
Европейския комитет по защита на 
данните по електронен път уведомяват 
председателя и Комисията дали запазват 
или изменят своята проектомярка и им 
представят изменената проектомярка, 
ако има такава, като използват 
стандартизиран формат.

Or. en

Изменение 2681
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Надзорният орган, посочен в 
параграф 1, и надзорният орган, 
компетентен по силата на член 51, 
вземат предвид становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните и в срок от две седмици след 
като са били информирани за 
становището от председателя на 
Европейския комитет по защита на 
данните по електронен път уведомяват 
председателя и Комисията дали запазват 
или изменят своята проектомярка и им 
представят изменената проектомярка, 
ако има такава, като използват 
стандартизиран формат.

8. Компетентният надзорен орган, 
посочен в параграф 1, и надзорният 
орган, компетентен по силата на 
член 51, вземат предвид становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните и в срок от две седмици след 
като са били информирани за 
становището от председателя на 
Европейския комитет по защита на 
данните по електронен път уведомяват 
председателя и Комисията дали запазват 
или изменят своята проектомярка и им 
представят изменената проектомярка, 
ако има такава, като използват 
стандартизиран формат.

Or. en

Изменение 2682
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Надзорният орган, посочен в 
параграф 1, и надзорният орган, 
компетентен по силата на член 51, 
вземат предвид становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните и в срок от две седмици след 
като са били информирани за 
становището от председателя на 
Европейския комитет по защита на 
данните по електронен път уведомяват 
председателя и Комисията дали запазват 
или изменят своята проектомярка и им 
представят изменената проектомярка, 
ако има такава, като използват 
стандартизиран формат.

8. Надзорният орган, посочен в 
параграф 1, и надзорните органи, 
компетентни по силата на член 51, 
параграф 1, вземат предвид 
становището на Европейския комитет 
по защита на данните и в срок от две 
седмици след като са били 
информирани за становището от 
председателя на Европейския комитет 
по защита на данните по електронен път 
уведомяват председателя и Комисията 
дали запазват или изменят своята 
проектомярка и им представят 
изменената проектомярка, ако има 
такава, като използват стандартизиран 
формат.
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Or. en

Изменение 2683
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Ако поради предприетите мерки 
Комисията възнамерява да започне 
производство за установяване на 
неизпълнение на задължения срещу 
държавата членката на 
компетентния надзорен орган, тя 
предварително предоставя на 
Европейския комитет по защита на 
данните възможност да представи 
становище и го уведомява за хода на 
производството. Държавата членка 
предоставя на компетентния 
надзорен орган на всеки етап от 
производството за установяване на 
неизпълнение на задължения от 
държава членка възможност да 
представи становище.

Or. de

Изменение 2684
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. В случаите, когато водещият 
орган съгласно член 54а възнамерява 
да не се съобрази със становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните, той писмено информира 
Европейския комитет по защита на 
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данните за това в срок от един месец, 
като дава мотивирана обосновка.

Or. en

Изменение 2685
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 8б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8б. В случай, когато Европейският 
комитет по защита на данните все 
още има възражения към мярката, 
наложена от надзорния орган 
съгласно посоченото в параграф 9, 
той може да уведоми Комисията и да 
я прикани да представи мотивирана 
препоръка на водещия орган.

Or. en

Изменение 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 59 заличава се
Становище на Комисията
1. В срок от десет седмици след като 
даден въпрос е бил повдигнат съгласно 
член 58 или най-късно в срок от шест 
седмици в случая по член 61, за да се 
осигури правилното и съгласувано 
прилагане на настоящия регламент, 
Комисията може да приеме 
становище във връзка с въпроси, 
повдигнати съгласно член 58 или 
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член 61.
2. Когато Комисията е приела 
становище в съответствие с 
параграф 1, съответният надзорен 
орган отчита във възможно най-
голяма степен становището на 
Комисията и информира Комисията 
и Европейския комитет по защита на 
данните дали възнамерява да запази 
или да измени своята проектомярка.
3. По време на срока, посочен в 
параграф 1, надзорният орган не 
приема проектомярката.
4. Когато съответният надзорен 
орган не възнамерява да се съобрази 
със становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на
данните в рамките на срока, посочен 
в параграф 1, и предоставя обосновка. 
В този случай проектомярката не се 
приема в продължение на още един 
месец.

Or. en

Изменение 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от десет седмици след като 
даден въпрос е бил повдигнат съгласно 
член 58 или най-късно в срок от шест 
седмици в случая по член 61, за да се 
осигури правилното и съгласувано 
прилагане на настоящия регламент, 
Комисията може да приеме 
становище във връзка с въпроси, 
повдигнати съгласно член 58 или 
член 61.

заличава се
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Or. es

Изменение 2688
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от десет седмици след като 
даден въпрос е бил повдигнат съгласно 
член 58 или най-късно в срок от шест 
седмици в случая по член 61, за да се 
осигури правилното и съгласувано 
прилагане на настоящия регламент, 
Комисията може да приеме 
становище във връзка с въпроси, 
повдигнати съгласно член 58 или 
член 61.

заличава се

Or. en

Изменение 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато Комисията е приела 
становище в съответствие с 
параграф 1, съответният надзорен 
орган отчита във възможно най-
голяма степен становището на 
Комисията и информира Комисията 
и Европейския комитет по защита на 
данните дали възнамерява да запази 
или да измени своята проектомярка.

заличава се

Or. es
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Изменение 2690
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато Комисията е приела 
становище в съответствие с 
параграф 1, съответният надзорен 
орган отчита във възможно най-
голяма степен становището на 
Комисията и информира Комисията 
и Европейския комитет по защита на 
данните дали възнамерява да запази 
или да измени своята проектомярка.

заличава се

Or. en

Изменение 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По време на срока, посочен в 
параграф 1, надзорният орган не 
приема проектомярката.

заличава се

Or. es

Изменение 2692
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По време на срока, посочен в 
параграф 1, надзорният орган не 

заличава се
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приема проектомярката.

Or. en

Изменение 2693
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По време на срока, посочен в 
параграф 1, надзорният орган не 
приема проектомярката.

заличава се

Or. en

Изменение 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съответният надзорен 
орган не възнамерява да се съобрази 
със становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен 
в параграф 1, и предоставя обосновка. 
В този случай проектомярката не се 
приема в продължение на още един 
месец.

заличава се

Or. es

Изменение 2695
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съответният надзорен 
орган не възнамерява да се съобрази 
със становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен 
в параграф 1, и предоставя обосновка. 
В този случай проектомярката не се 
приема в продължение на още един 
месец.

заличава се

Or. en

Изменение 2696
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съответният надзорен орган не 
възнамерява да се съобрази със 
становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, и предоставя обосновка. В 
този случай проектомярката не се 
приема в продължение на още един 
месец.

4. Когато съответният надзорен орган не 
възнамерява да се съобрази със 
становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, и предоставя обосновка.

Or. en

Обосновка

Допълнителното изискване за задържане на приемането за още един месец не 
изглежда оправдано, нито необходимо.
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Изменение 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съответният надзорен орган не 
възнамерява да се съобрази със 
становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, и предоставя обосновка. В 
този случай проектомярката не се 
приема в продължение на още един 
месец.

4. Когато съответният надзорен орган не 
възнамерява да се съобрази със 
становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, и предоставя обосновка.

Or. en

Изменение 2698
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато съответният надзорен орган не 
възнамерява да се съобрази със 
становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, и предоставя обосновка. В 
този случай проектомярката не се
приема в продължение на още един 
месец.

4. Когато съответният надзорен орган не 
възнамерява да се съобрази със 
становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в срок от един месец и 
предоставя мотивирана обосновка. 
Тази мотивирана обосновка се
оповестява публично.

Or. en

Изменение 2699
Louis Michel
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Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато Комисията е приела 
становище в съответствие с 
параграф 1, съответният надзорен 
орган отчита във възможно най-
голяма степен становището на 
Комисията и информира Комисията 
и Европейския комитет по защита на 
данните дали възнамерява да запази 
или да измени своята проектомярка.

Or. en

Изменение 2700
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 60 заличава се
Временно преустановяване на 
проектомярка
1. В срок от един месец от 
информирането, посочено в член 58, 
параграф 4, и когато Комисията има 
сериозни съмнения за това дали 
проектомярката би осигурила 
правилното прилагане на настоящия 
регламент или по-скоро би довела до 
несъгласуваното му прилагане, 
Комисията може да вземе обосновано 
решение, по силата на което се 
изисква от надзорния орган временно 
да преустанови приемането на 
проектомярката, като се взема 
предвид становището на Европейския 
комитет по защита на данните 
съгласно член 58, параграф 7 или 
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член 61, параграф 2, когато това се 
окаже необходимо с цел да:
а) се съгласуват различаващите се 
позиции на надзорния орган и 
Европейския комитет по защита на 
данните, ако това все още изглежда 
възможно; или
б) се приеме мярка съгласно член 62, 
параграф 1, буква а).
2. Комисията посочва 
продължителността на временното 
преустановяване, която не надвишава 
12 месеца.
3. По време на периода, посочен в 
параграф 2, надзорният орган не 
може да приеме проектомярката.

Or. en

Изменение 2701
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 60 заличава се
Временно преустановяване на 
проектомярка
1. В срок от един месец от 
информирането, посочено в член 58, 
параграф 4, и когато Комисията има 
сериозни съмнения за това дали 
проектомярката би осигурила 
правилното прилагане на настоящия 
регламент или по-скоро би довела до 
несъгласуваното му прилагане, 
Комисията може да вземе обосновано 
решение, по силата на което се 
изисква от надзорния орган временно 
да преустанови приемането на 
проектомярката, като се взема 
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предвид становището на Европейския 
комитет по защита на данните 
съгласно член 58, параграф 7 или 
член 61, параграф 2, когато това се 
окаже необходимо с цел да:
а) се съгласуват различаващите се 
позиции на надзорния орган и 
Европейския комитет по защита на 
данните, ако това все още изглежда 
възможно; или
б) се приеме мярка съгласно член 62, 
параграф 1, буква а).
2. Комисията посочва 
продължителността на временното 
преустановяване, която не надвишава 
12 месеца.
3. По време на периода, посочен в 
параграф 2, надзорният орган не 
може да приеме проектомярката.

Or. en

Изменение 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 60 заличава се
Временно преустановяване на 
проектомярка
1. В срок от един месец от 
информирането, посочено в член 58, 
параграф 4, и когато Комисията има 
сериозни съмнения за това дали 
проектомярката би осигурила 
правилното прилагане на настоящия 
регламент или по-скоро би довела до 
несъгласуваното му прилагане, 
Комисията може да вземе обосновано 
решение, по силата на което се 
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изисква от надзорния орган временно 
да преустанови приемането на 
проектомярката, като се взема 
предвид становището на Европейския 
комитет по защита на данните 
съгласно член 58, параграф 7 или 
член 61, параграф 2, когато това се 
окаже необходимо с цел да:
а) се съгласуват различаващите се 
позиции на надзорния орган и 
Европейския комитет по защита на 
данните, ако това все още изглежда 
възможно; или
б) се приеме мярка съгласно член 62, 
параграф 1, буква а).
2. Комисията посочва 
продължителността на временното 
преустановяване, която не надвишава 
12 месеца.
3. По време на периода, посочен в 
параграф 2, надзорният орган не 
може да приеме проектомярката.

Or. en

Изменение 2703
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 60 заличава се
Временно преустановяване на 
проектомярка
1. В срок от един месец от 
информирането, посочено в член 58, 
параграф 4, и когато Комисията има 
сериозни съмнения за това дали 
проектомярката би осигурила 
правилното прилагане на настоящия 
регламент или по-скоро би довела до 
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несъгласуваното му прилагане, 
Комисията може да вземе обосновано 
решение, по силата на което се 
изисква от надзорния орган временно 
да преустанови приемането на 
проектомярката, като се взема 
предвид становището на Европейския 
комитет по защита на данните 
съгласно член 58, параграф 7 или 
член 61, параграф 2, когато това се 
окаже необходимо с цел да:
а) се съгласуват различаващите се 
позиции на надзорния орган и 
Европейския комитет по защита на 
данните, ако това все още изглежда 
възможно; или
б) се приеме мярка съгласно член 62, 
параграф 1, буква а).
2. Комисията посочва 
продължителността на временното 
преустановяване, която не надвишава 
12 месеца.
3. По време на периода, посочен в 
параграф 2, надзорният орган не 
може да приеме проектомярката.

Or. en

Обосновка

Не е уместно Европейската комисия да има правомощието временно да преустанови 
проектомярката.

Изменение 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от един месец от 
информирането, посочено в член 59, 
параграф 4, и когато Комисията има 

заличава се
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сериозни съмнения за това дали 
проектомярката би осигурила 
правилното прилагане на настоящия 
регламент или по-скоро би довела до 
несъгласуваното му прилагане, 
Комисията може да вземе обосновано 
решение, по силата на което се 
изисква от надзорния орган временно 
да преустанови приемането на 
проектомярката, като се взема 
предвид становището на Европейския 
комитет по защита на данните 
съгласно член 59, параграф 7 или 
член 61, параграф 2, когато това се 
окаже необходимо с цел да:
а) се съгласуват различаващите се 
позиции на надзорния орган и 
Европейския комитет по защита на 
данните, ако това все още изглежда 
възможно; или
б) се приеме мярка съгласно член 62, 
параграф 1, буква а).
2. Комисията посочва 
продължителността на временното 
преустановяване, която не надвишава 
12 месеца.
3. По време на периода, посочен в 
параграф 2, надзорният орган не 
може да приеме проектомярката.

Or. es

Изменение 2705
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от един месец от 
информирането, посочено в член 58, 
параграф 4, и когато Комисията има 

заличава се
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сериозни съмнения за това дали 
проектомярката би осигурила 
правилното прилагане на настоящия 
регламент или по-скоро би довела до 
несъгласуваното му прилагане, 
Комисията може да вземе обосновано 
решение, по силата на което се 
изисква от надзорния орган временно 
да преустанови приемането на 
проектомярката, като се взема 
предвид становището на Европейския 
комитет по защита на данните 
съгласно член 58, параграф 7 или 
член 61, параграф 2, когато това се 
окаже необходимо с цел да:
а) се съгласуват различаващите се 
позиции на надзорния орган и 
Европейския комитет по защита на 
данните, ако това все още изглежда 
възможно; или
б) се приеме мярка съгласно член 62, 
параграф 1, буква а).
2. Комисията посочва 
продължителността на временното 
преустановяване, която не надвишава 
12 месеца.
3. По време на периода, посочен в 
параграф 2, надзорният орган не 
може да приеме проектомярката.

Or. en

Изменение 2706
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от един месец от 
информирането, посочено в член 58, 
параграф 4, и когато Комисията има 
сериозни съмнения за това дали 

1. В срок от един месец от 
информирането, посочено в член 58, 
параграф 4, и когато Комисията има 
сериозни съмнения за това дали 
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проектомярката би осигурила 
правилното прилагане на настоящия 
регламент или по-скоро би довела до 
несъгласуваното му прилагане, 
Комисията може да вземе обосновано 
решение, по силата на което се изисква 
от надзорния орган временно да 
преустанови приемането на 
проектомярката, като се взема предвид 
становището на Европейския комитет 
по защита на данните съгласно член 58, 
параграф 7 или член 61, параграф 2, 
когато това се окаже необходимо с цел 
да: 

проектомярката би осигурила 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, Комисията може да вземе 
обосновано решение, по силата на което 
се изисква от надзорния орган временно 
да преустанови приемането на 
проектомярката, като се взема предвид 
становището на Европейския комитет 
по защита на данните съгласно член 58, 
параграф 7 или член 61, параграф 2, 
когато това се окаже необходимо с цел 
да:

Or. de

Изменение 2707
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се съгласуват различаващите се 
позиции на надзорния орган и 
Европейския комитет по защита на 
данните, ако това все още изглежда 
възможно; или

а) се съгласуват силно различаващите се 
позиции на надзорния орган и 
Европейския комитет по защита на 
данните, ако това все още изглежда 
възможно; или

Or. de

Изменение 2708
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията посочва 
продължителността на временното 
преустановяване, която не надвишава 

2. Комисията посочва 
продължителността на временното 
преустановяване, която не надвишава 
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12 месеца. 8 седмици.

Or. de

Изменение 2709
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 60a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60a
Информиране на Парламента и 

Съвета 
Комисията информира Съвета и 
Парламента редовно, поне веднъж на 
всеки шест месеца въз основа на 
доклад, изготвен от председателя на
Европейския комитет по защита на 
данните, относно разглежданите 
въпроси в рамките на механизъма за 
съгласуваност, като посочва 
изводите, направени от Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните, с цел гарантиране на 
единното изпълнение и прилагане на 
настоящия регламент.

Or. de

Изменение 2710
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
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на интересите на субектите на данни, 
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 
съществуващото положение, или с цел 
предотвратяване на големи недостатъци, 
или поради други причини, чрез 
дерогация от процедурата, посочена в 
член 58, той може незабавно да приеме 
временни мерки с определен срок на 
действие. Надзорният орган съобщава 
незабавно тези мерки на Европейския 
комитет по защита на данните и на 
Комисията, като излага подробно 
причините за тях.

на интересите на субектите на данни, 
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 
съществуващото положение, или с цел 
предотвратяване на големи недостатъци, 
или поради други причини, чрез 
дерогация от процедурата, посочена в 
член 58, той може незабавно да приеме 
временни мерки с определен срок на 
действие. Надзорният орган съобщава 
незабавно тези мерки на Европейския 
комитет по защита на данните, на 
съответния администратор или 
обработващ лични данни и на 
Комисията, като излага подробно 
причините за тях.

Or. en

Изменение 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни, 
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 
съществуващото положение, или с цел 
предотвратяване на големи недостатъци,
или поради други причини, чрез 
дерогация от процедурата, посочена в 
член 58, той може незабавно да приеме 
временни мерки с определен срок на 
действие. Надзорният орган съобщава 
незабавно тези мерки на Европейския 

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субект на данни в 
рамките на територията под неговия 
компетентен надзор, когато 
съществува опасност упражняването на 
право на субект на данни да бъде 
сериозно възпрепятствано поради 
изменение на съществуващото 
положение, или с цел предотвратяване 
на големи недостатъци, поради явно 
нарушение на сигурността на 
данните или неоснователно 
бездействие на компетентния 
надзорен орган, чрез дерогация от 
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комитет по защита на данните и на 
Комисията, като излага подробно 
причините за тях.

процедурата, посочена в член 58, той 
може незабавно да приеме временни 
мерки с определен срок на действие. 
Надзорният орган съобщава незабавно 
тези мерки на компетентния надзорен 
орган, на Европейския комитет по 
защита на данните, на Комисията и на 
администратора или обработващия 
лични данни, като излага подробно 
причините за тях.

Or. en

Изменение 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни, 
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 
съществуващото положение, или с цел 
предотвратяване на големи недостатъци, 
или поради други причини, чрез 
дерогация от процедурата, посочена в 
член 58, той може незабавно да приеме 
временни мерки с определен срок на 
действие. Надзорният орган съобщава 
незабавно тези мерки на Европейския 
комитет по защита на данните и на 
Комисията, като излага подробно 
причините за тях.

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни, 
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 
съществуващото положение, или с цел 
предотвратяване на големи недостатъци, 
или поради други причини, чрез 
дерогация от процедурата, посочена в 
член 58, той може незабавно да приеме 
временни мерки с определен срок на 
действие. Надзорният орган съобщава 
незабавно тези мерки на Европейския 
комитет по защита на данните, на 
съответния администратор или 
обработващ лични данни и на 
Комисията, като излага подробно 
причините за тях.

Or. en
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Изменение 2713
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни, 
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 
съществуващото положение, или с цел 
предотвратяване на големи недостатъци, 
или поради други причини, чрез 
дерогация от процедурата, посочена в 
член 58, той може незабавно да приеме 
временни мерки с определен срок на 
действие. Надзорният орган съобщава 
незабавно тези мерки на Европейския 
комитет по защита на данните и на 
Комисията, като излага подробно 
причините за тях.

1. При извънредни обстоятелства, 
когато даден надзорен орган сметне, че 
е налице спешна нужда от 
предприемане на действия с цел защита 
на интересите на субектите на данни, 
по-специално когато съществува 
опасност упражняването на право на 
субект на данни да бъде сериозно 
възпрепятствано поради изменение на 
съществуващото положение, или с цел 
предотвратяване на големи недостатъци, 
или поради други причини, чрез 
дерогация от процедурата, посочена в 
член 58, той може незабавно да приеме 
временни мерки с определен срок на 
действие. Надзорният орган съобщава 
незабавно тези мерки на Европейския 
комитет по защита на данните, на 
Комисията и на съответния 
администратор или обработващ 
лични данни, като излага подробно 
причините за тях.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато надзорен орган е предприел 
мярка съгласно параграф 1 и счита, че 
е необходимо спешно да бъдат приети 
окончателни мерки, той може да 
поиска от Европейския комитет по 
защита на данните спешно да даде 
становище, като изтъкне причини за 
искането на такова становище, както 
и за спешността на окончателните 
мерки.

2. Когато надзорен орган е предприел 
мярка съгласно параграф 1, той изисква
от Европейския комитет по защита на 
данните спешно да даде становище, като 
изтъкне причини за искането, както и за 
спешността на окончателните мерки.

Or. en

Изменение 2715
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато надзорен орган е предприел 
мярка съгласно параграф 1 и счита, че 
е необходимо спешно да бъдат приети 
окончателни мерки, той може да 
поиска от Европейския комитет по 
защита на данните спешно да даде 
становище, като изтъкне причини за 
искането на такова становище, както 
и за спешността на окончателните 
мерки.

2. Когато надзорен орган е предприел 
мярка съгласно параграф 1, той изисква
от Европейския комитет по защита на 
данните спешно да даде становище, като 
изтъкне причини за искането, както и за 
спешността на окончателните мерки.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2716
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 61а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 61а
Намеса на Комисията

1. В срок от десет седмици след като 
даден въпрос е бил повдигнат съгласно 
член 58 или най-късно в срок от шест 
седмици в случая по член 61, за да се 
осигури правилното и съгласувано 
прилагане на настоящия регламент, 
Комисията може да приеме 
мотивирана препоръка във връзка с 
въпроси, повдигнати съгласно член 58 
или член 61.
2. Когато Комисията е приела 
мотивирана препоръка в 
съответствие с параграф 1, 
съответният надзорен орган взема 
предвид във възможно най-голяма 
степен препоръката на Комисията и 
информира Комисията и Европейския 
комитет по защита на данните дали 
възнамерява да запази или да измени 
своята проектомярка.
3. Когато съответният надзорен 
орган не възнамерява да се съобрази 
със становището на Комисията, той 
информира за това Комисията и 
Европейския комитет по защита на 
данните в срок от един месец и 
предоставя мотивирана обосновка. 
Тази мотивирана обосновка се 
оповестява публично.
Надзорния орган може да оттегли 
проектомярката на всеки етап от 
процедурата.

Or. en



AM\929533BG.doc 63/200 PE506.170v02-00

BG

Изменение 2717
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 62 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актове за изпълнение Делегирани актове

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2718
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – първа алинея – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приеме актове за 
изпълнение:

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 86 за целите на:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2719
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – първа алинея – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приеме актове за 
изпълнение:

1. Комисията може да приеме актове за 
изпълнение, след като поиска 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, както следва:

Or. en

Изменение 2720
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за да реши относно правилното 
прилагане на настоящия регламент в 
съответствие с неговите цели и 
изисквания във връзка с въпроси, 
повдигнати от надзорните органи 
съгласно член 58 или член 61, относно 
въпрос във връзка с който е прието 
обосновано решение съгласно член 60, 
параграф 1 или относно въпрос във 
връзка с който даден надзорен орган 
не представя проектомярка и посочва, 
че не смята да се съобрази със 
становището на Комисията, прието 
съгласно член 59;

заличава се

Or. en

Изменение 2721
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за да реши относно правилното заличава се
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прилагане на настоящия регламент в 
съответствие с неговите цели и 
изисквания във връзка с въпроси, 
повдигнати от надзорните органи 
съгласно член 58 или член 61, относно 
въпрос във връзка с който е прието 
обосновано решение съгласно член 60, 
параграф 1 или относно въпрос във 
връзка с който даден надзорен орган 
не представя проектомярка и посочва, 
че не смята да се съобрази със 
становището на Комисията, прието 
съгласно член 59;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за да реши относно правилното 
прилагане на настоящия регламент в 
съответствие с неговите цели и 
изисквания във връзка с въпроси, 
повдигнати от надзорните органи 
съгласно член 58 или член 61, относно 
въпрос във връзка с който е прието 
обосновано решение съгласно член 60, 
параграф 1 или относно въпрос във 
връзка с който даден надзорен орган 
не представя проектомярка и посочва, 
че не смята да се съобрази със 
становището на Комисията, прието 
съгласно член 59;

заличава се

Or. es
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Изменение 2723
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за да реши в рамките на срока, 
посочен в член 59, параграф 1, дали да 
обяви предложените стандартни 
клаузи за защита на данните, 
посочени в член 58, параграф 2, буква 
г), за общовалидни клаузи;

заличава се

Or. en

Изменение 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за да реши в рамките на срока, 
посочен в член 59, параграф 1, дали да 
обяви предложените стандартни 
клаузи за защита на данните, 
посочени в член 58, параграф 2, 
буква г), за общовалидни клаузи;

заличава се

Or. es

Изменение 2725
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за да посочи формáта и 
процедурите за прилагане на 
механизма за съгласуваност, посочен в 
настоящия раздел;

заличава се

Or. en

Изменение 2726
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2727
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, 
свързани с интересите на субектите 
на данни, в посочените в параграф 1, 
буква а) случаи Комисията приема 

заличава се
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актове за изпълнение с незабавно 
приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 87, 
параграф 3. Тези актове остават в 
сила за срок, който не надвишава 12 
месеца.

Or. en

Изменение 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, 
свързани с интересите на субектите 
на данни, в посочените в параграф 1, 
буква а) случаи, Комисията приема 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 87, 
параграф 3. Тези актове остават в 
сила за срок, който не надвишава 12 
месеца.

заличава се

Or. es

Изменение 2729
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, 
свързани с интересите на субектите 
на данни, в посочените в параграф 1, 
буква а) случаи Комисията приема 

заличава се
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актове за изпълнение с незабавно 
приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 87, 
параграф 3. Тези актове остават в 
сила за срок, който не надвишава 12 
месеца.

Or. en

Изменение 2730
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент 
мярка на надзорния орган на една 
държава членка, която подлежи на 
принудително изпълнение, се 
изпълнява във всички засегнати 
държави членки.

заличава се

Or. en

Изменение 2731
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато надзорен орган не представи 
проектомярка в рамките на 
механизма за съгласуваност в 
нарушение на член 58, параграфи 1—5, 
мярката на надзорния орган е 
нищожна и не подлежи на 
принудително изпълнение.

заличава се
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Or. en

Изменение 2732
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 63 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 63а
Процедура за обжалване

Без да се засягат компетенциите на 
съдебната система на държавите 
членки и на Съюза, Европейският 
комитет по защита на данните 
може да издава задължителни 
становища, ако:
а) субектът на данните или 
администраторът на данни 
обжалват въз основа на 
непоследователно прилагане на 
настоящия регламент във всички 
държави членки; и
б) механизмът за съгласуваност, 
описан в членове 58—63, не е успял да 
осигури постигането на съгласие 
относно дадена мярка с обикновено 
мнозинство от членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните. Преди да издаде подобно 
становище, Европейският комитет 
по защита на данните взема предвид 
всяка съответна информация, която 
компетентният орган по защита на 
данните може да предостави, 
включително и гледната точка на 
заинтересованите страни.

Or. en

Обосновка

Наличието на процедура за обжалване е необходимо в случай на непоследователно 
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прилагане на настоящия регламент в различните държави членки и в случай че 
механизмът за съгласуване не даде резултат.

Изменение 2733
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат исканията на 
Комисията, посочени в членове 66, 
параграфи 1, буква б) и в член 66, 
параграф 2, Европейският комитет 
по защита на данните не търси и не 
приема указания от никого при 
изпълнението на своите задачи.

заличава се

Or. en

Изменение 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя 
собствена инициатива или по искане на 
Комисията:

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя 
собствена инициатива, по искане на 
Комисията или на други 
заинтересовани страни:

Or. en
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Изменение 2735
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя 
собствена инициатива или по искане на 
Комисията:

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя 
собствена инициатива, по искане на 
Европейския парламент, Съвета или 
Комисията:

Or. en

Изменение 2736
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя
собствена инициатива или по искане на 
Комисията:

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя 
собствена инициатива или по искане на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията:

Or. en

Изменение 2737
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя 
собствена инициатива или по искане на 
Комисията:

1. Европейският комитет по защита на 
данните осигурява съгласуваното 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел по-специално Европейският 
комитет по защита на данните по своя 
собствена инициатива или по искане на 
Комисията, или на други 
заинтересовани страни:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2738
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) консултира Комисията по всеки 
въпрос, свързан със защитата на 
личните данни в Съюза, включително 
относно всяко предложено изменение на 
настоящия регламент;

а) консултира европейските 
институции по всеки въпрос, свързан 
със защитата на личните данни в Съюза, 
включително относно всяко предложено 
изменение на настоящия регламент;

Or. en

Изменение 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда по своя собствена б) разглежда по своя собствена 
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инициатива, по инициатива на някой от 
своите членове или по искане на 
Комисията всеки въпрос, който се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, и издава насоки, препоръки и 
най-добри практики, предназначени за 
надзорните органи с цел насърчаване на 
съгласуваното прилагане на настоящия 
регламент;

инициатива или по искане на някой от 
своите членове, на Комисията или на
други заинтересовани страни всеки 
въпрос, който се отнася до прилагането 
на настоящия регламент, и издава 
насоки, препоръки и най-добри 
практики, предназначени за надзорните 
органи с цел насърчаване на 
съгласуваното прилагане на настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 2740
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда по своя собствена 
инициатива, по инициатива на някой от 
своите членове или по искане на 
Комисията всеки въпрос, който се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, и издава насоки, препоръки и 
най-добри практики, предназначени за 
надзорните органи с цел насърчаване на 
съгласуваното прилагане на настоящия 
регламент;

б) разглежда по своя собствена 
инициатива, по искане на някой от 
своите членове или по искане на 
Европейския парламент, Съвета или
Комисията всеки въпрос, който се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, и издава насоки, препоръки и 
най-добри практики, предназначени за 
надзорните органи с цел насърчаване на 
съгласуваното прилагане на настоящия 
регламент, в това число насоки за 
използване на правомощията за 
правоприлагане;

Or. en

Изменение 2741
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда по своя собствена 
инициатива, по инициатива на някой от 
своите членове или по искане на 
Комисията всеки въпрос, който се 
отнася до прилагането на настоящия 
регламент, и издава насоки, препоръки и 
най-добри практики, предназначени за 
надзорните органи с цел насърчаване на 
съгласуваното прилагане на настоящия 
регламент;

б) разглежда по своя собствена 
инициатива или по искане на някой от 
своите членове, на Комисията или на
други заинтересовани страни всеки 
въпрос, който се отнася до прилагането 
на настоящия регламент, и издава 
насоки, препоръки и най-добри 
практики, предназначени за надзорните 
органи с цел насърчаване на 
съгласуваното прилагане на настоящия 
регламент;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2742
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дава становища относно 
проекторешенията на надзорните органи 
по силата на механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57;

г) дава становища относно 
проекторешенията на надзорните органи 
по силата на механизма за 
съгласуваност, посочен в член 57 и в 
член 63а;

Or. en

Изменение 2743
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предоставя становище за това кой 
орган следва да бъде водещ орган 
съгласно член 54а, параграф 3;

Or. en

Изменение 2744
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) дава становището си на 
Комисията при подготовката на 
делегирани актове и актове за 
изпълнение въз основа на настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 2745
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) разглежда кодексите за поведение 
и измененията или допълненията на 
съществуващи кодекси за поведение, 
които са му представени съгласно 
член 38, параграф 3.

Or. en
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Изменение 2746
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) предоставя помощ или води 
съдебни дела от името на надзорния 
орган, по искане на този надзорен 
орган, когато ресурсите на надзорния 
орган са недостатъчни за 
ефективното поемане на дело пред 
даден съд;

Or. en

Обосновка

Това е особено важно при дела срещу дружества, които биха могли да доведат до 
големи глоби, както и когато правомощията на органа по защита на данните (ОЗД) 
могат да не съвпадат ефективно с тези на съответното дружество.

Изменение 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) поставя основите на 
европейската политика по 
сертифициране и осъществява 
техния мониторинг и оценка, като 
предоставя резултатите от тях на 
Комисията.

Or. es

Изменение 2748
Carmen Romero López
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Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) установява общи процедури за 
получаване и разследване на 
информация във връзка с жалби за 
незаконното обработване на лични 
данни с цел да се защитят 
информаторите от репресии, както и 
да се запази поверителността на 
източниците на такава информация, 
в случаите когато тези информатори 
могат да бъдат засегнати от 
законите на трети държави, които 
забраняват разкриването на 
незаконното обработване на лични 
данни. 

Or. es

Обосновка

Предлага се да се установят общи процедури за разглеждане на жалби от 
информатори и да се вземат мерки, които да ги защитават от възможни репресии и 
да запазват самоличността им, когато е необходимо.

Изменение 2749
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) дава становище относно 
кодексите за поведение, разработвани 
на равнището на Съюза;

Or. en

Изменение 2750
Sophia in 't Veld
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Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) Европейският комитет по 
защита на данните работи по 
прозрачен начин и, където е 
целесъобразно, се консултира със 
заинтересованите страни при 
разработването на спецификации, 
становища, насоки или други 
документи въз основа на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 2751
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква жв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) установява заедно с надзорните 
органи определената такса за 
предоставянето на 
стандартизираната маркировка за 
защита на данните — „Европейски 
печат за защита на данните“.

Or. en

Изменение 2752
Judith Sargentini

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква жг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жг) установява общи процедури за 
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получаване и разследване на 
информация относно твърдения за 
неправомерно обработване на данни, 
за защита на информаторите срещу 
репресивни мерки и за гарантиране на 
поверителността на получената 
информация и на нейните източници; 
като се има предвид, че 
информаторите могат да попаднат в 
опасност от преследване, въз основа 
на законите на трети държави, 
които могат да забраняват 
разкриването на такова неправомерно 
обработване.

Or. en

Обосновка

Изисква от Комитета по защита на данните да предоставя защита на лицата, 
които подават сигнали на надзорните органи за тайни дейности по неправомерно 
обработване на данни, по-специално по отношение на законите на трети държави, 
които се опитват да разрешат разкриване на данни, което би било неправомерно в 
ЕС. Много сериозните случаи вероятно ще включват много органи по защита на 
данните и поради това се изисква координация и съгласуваност на равнището на 
Комитета по защита на данните.

Изменение 2753
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато Комисията поиска съвет от 
Европейския комитет по защита на 
данните, тя може да определи срок, в 
рамките на който последният да 
предостави такъв съвет, като се взема 
предвид спешността на въпроса.

2. Когато Европейският парламент, 
Съветът или Комисията поискат
съвет от Европейския комитет по 
защита на данните, те може да 
определят срок, в рамките на който 
последният да предостави такъв съвет, 
като се взема предвид спешността на 
въпроса.

Or. en
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Изменение 2754
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По целесъобразност при 
изпълнението на своите задачи, 
съгласно посоченото в настоящия 
член, Европейският комитет по 
защита на данните се консултира със 
заинтересованите страни и им 
предоставя възможност да направят 
коментари в рамките на разумен 
период от време. Без да се засягат 
разпоредбите на член 72, 
Европейският комитет по защита на 
данните оповестява публично 
резултатите от консултациите.

Or. en

Изменение 2755
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По целесъобразност при 
изпълнението на своите задачи, 
съгласно посоченото в настоящия 
член, Европейският комитет по 
защита на данните се консултира със 
заинтересованите страни и им 
предоставя възможност да направят 
коментари в рамките на разумен 
период от време. Без да се засягат 
разпоредбите на член 72, 
Европейският комитет по защита на 
данните оповестява публично 
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резултатите от консултациите.

Or. en

Изменение 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По целесъобразност при 
изпълнението на своите задачи, 
съгласно посоченото в настоящия 
член, Европейският комитет по 
защита на данните се консултира със 
заинтересованите страни и им 
предоставя възможност да направят 
коментари в рамките на разумен 
период от време. Без да се засягат 
разпоредбите на член 72, 
Европейският комитет по защита на 
данните оповестява публично 
резултатите от консултациите.

Or. en

Изменение 2757
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По целесъобразност при 
изпълнението на своите задачи, 
съгласно посоченото в член 66, 
Европейският комитет по защита на 
данните се консултира със 
заинтересованите страни и им 
предоставя възможност да направят 
коментари в рамките на разумен 
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период от време. Без да се засягат 
разпоредбите на член 72, 
Европейският комитет по защита на 
данните оповестява публично 
резултатите от консултациите.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2758
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на
данните взема решения с обикновено 
мнозинство на членовете си.

1. Европейският комитет по защита на 
данните взема решения с обикновено 
мнозинство на членовете си, освен ако 
не е предвидено друго в правилника му 
за дейността.

Or. en

Изменение 2759
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При гласуването в Европейския 
комитет по защита на данните всеки 
представител на контролния орган на 
дадена държава членка разполага с 
толкова гласа, с колкото разполага 
неговата държава членка в Съвета на 
Европейския съюз.
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Or. es

Изменение 2760
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните избира председател и двама 
заместник-председатели измежду своите 
членове. Един от заместник-
председателите е Европейският 
надзорен орган по защита на данните, 
освен ако той не е избран за 
председател.

1. Европейският комитет по защита на 
данните избира председател и двама 
заместник-председатели измежду своите 
членове.

Or. hu

Изменение 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните избира председател и двама 
заместник-председатели измежду своите
членове. Един от заместник-
председателите е Европейският 
надзорен орган по защита на данните, 
освен ако той не е избран за 
председател.

1. Европейският комитет по защита на 
данните избира председател и двама 
заместник-председатели измежду своите 
членове.

Or. es

Изменение 2762
Carmen Romero López
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Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните избира председател и двама 
заместник-председатели измежду своите 
членове. Един от заместник-
председателите е Европейският 
надзорен орган по защита на данните, 
освен ако той не е избран за 
председател.

1. Европейският комитет по защита на 
данните избира председател и двама 
заместник-председатели измежду своите 
членове.

Or. es

Изменение 2763
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мандатът на председателя и на 
заместник-председателите е пет години 
и може да бъде подновяван.

2. Мандатът на председателя и на 
заместник-председателите е пет години 
и може да бъде подновяван. Тяхното 
назначение може да бъде отменено с 
решение на Европейския парламент, 
прието с мнозинство от две трети 
от подадените гласове, 
представляващи мнозинство от 
неговите членове.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2764
Monika Hohlmeier
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Предложение за регламент
Член 70a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 70a
Експерти или експертна група

1. Европейският комитет по защита 
на данните създава орган от 
заинтересовани страни, който се 
състои от експерти от съответните 
групи заинтересовани страни. 
Председателят може да предложи 
такива заинтересовани страни. 
Предлагайки това, председателят 
взема предвид асоциациите на 
субектите на данни, 
потребителските групи и експертите 
от частния сектор и академичните 
среди. 
2. Комитетът взема решение 
относно създаването и заседанията 
на експертната група. Тези решения 
се основават на разпоредбите, 
залегнали във вътрешните правила на 
Комитета. Тези правила се правят 
обществено достояние. 
3. Председателят на Комитета е 
председател и на експертната група.
4. Членовете на Комитета не могат 
да бъдат членове на експертната 
група. Членовете на експертната 
група се сменят веднъж по време на 
законодателния период и поне на 
всеки 3 години. Представител на 
Европейския парламент и на 
Комисията е поканен да присъства на 
заседанията на експертната група и 
да спомага за нейната работа.
5. Комитетът се консултира с 
експертите във връзка със своите 
дейности.

Or. de
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Изменение 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните има секретариат. 
Секретариатът се осигурява от 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните.

1. Европейският комитет по защита на 
данните има секретариат. Комисията 
предоставя на секретариата на 
Комитета необходимите средства за 
провеждането на неговата работа.

Or. es

Изменение 2766
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните има секретариат. Секретариатът 
се осигурява от Европейския надзорен 
орган по защита на данните.

1. Европейският комитет по защита на 
данните има секретариат. Секретариатът 
се осигурява от генералния 
секретариат на комитета, който му 
предоставя човешки и материални 
ресурси, които да осигуряват 
ефективното и независимо 
изпълнение на неговите функции под 
ръководството на председателя.

Or. es

Изменение 2767
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) комуникацията между членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните, неговия председател и 
Комисията, както и за комуникацията с 
други институции и с обществеността;

б) комуникацията между членовете на 
Европейския комитет по защита на 
данните, експертите или 
експертната група, с която 
Комитетът се консултира, 
председателя и Комисията, както и за 
комуникацията с други институции и с 
обществеността;

Or. de

Изменение 2768
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подготовката на заседанията на 
Европейския комитет по защита на 
данните и последващите действия във 
връзка с тях;

д) подготовката на заседанията на 
Европейския комитет по защита на 
данните и последващите действия във 
връзка с тях и за експертите или 
експертната група, които са 
включени;

Or. de

Изменение 2769
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подготовката, изготвянето и 
публикуването на становища и други 
текстове, приети от Европейския 
комитет по защита на данните.

е) подготовката, изготвянето и 
публикуването на становища и други 
текстове, приети от Европейския 
комитет по защита на данните, както и 
на документи на експертите или 
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експертната група, които са 
включени.

Or. de

Изменение 2770
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията следва да представи в 
срок от две години от влизането в 
сила на настоящия регламент 
предложение за регламент за 
създаването на независима агенция, 
която следва да поеме отговорността 
за секретариата, и която да 
разполага с човешки и материални 
ресурси, които да осигуряват 
ефективното и независимо 
изпълнение на неговите функции под 
ръководството на председателя.

Or. es

Изменение 2771
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 71а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 71а
Правна служба

1. Европейският комитет по защита 
на данните има правна служба. 
Правната служба се осигурява от 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните.
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2. Правната служба предоставя 
правна помощ на надзорните органи и 
на Европейския комитет по защита 
на данните под ръководството на 
председателя.
3. Правната служба по-специално 
отговаря за:
а) предоставяне на помощ на 
надзорните органи при съдебни дела 
по искане на надзорния орган;
б) водене на съдебни дела от името на 
надзорния орган, когато ресурсите на 
надзорния орган са недостатъчни за 
ефективното поемане на дело пред 
даден съд, по искане на надзорния 
орган или по искане на Европейския 
комитет за защита на данните или 
Комисията със съгласието на 
надзорния орган;
в) обмяна на правни знания и опит 
между надзорните органи;
г) изясняване на правораздавателни 
конфликти с трети държави.

Or. en

Изменение 2772
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обсъжданията на Европейския 
комитет по защита на данните са 
поверителни.

1. Обсъжданията на Европейския 
комитет по защита на данните са 
поверителни, когато това е 
необходимо, като същевременно се 
спазват най-високите възможни 
стандарти за прозрачност и 
откритост на общата му работа. 
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Or. en

Изменение 2773
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документите, предоставени на 
членовете на Европейския комитет 
по защита на данните, експертите и 
представителите на трети страни, 
са поверителни, освен ако не е 
предоставен достъп до тези 
документи в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 или 
Европейският комитет по защита на 
данните не ги направи обществено 
достояние по друг начин.

заличава се

Or. en

Изменение 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат които и да било 
други средства за административна или 
съдебна защита, всеки субект на данни 
има право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава 
членка, ако счита, че обработването на 
личните му данни не е в съответствие с 
настоящия регламент.

1. Без да се засягат които и да било 
други средства за административна или 
съдебна защита, всеки субект на данни 
има право да подаде жалба до надзорен 
орган в държавата членка по 
местопребиваване, ако счита, че 
обработването на личните му данни не е 
в съответствие с настоящия регламент 
или че правата, признати в него, не са 
надлежно спазени.
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Or. es

Изменение 2775
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат които и да било 
други средства за административна или 
съдебна защита, всеки субект на данни 
има право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава 
членка, ако счита, че обработването на 
личните му данни не е в съответствие с 
настоящия регламент.

1. Без да се засягат които и да било 
други средства за административна или 
съдебна защита, всеки субект на данни 
има право да подаде жалба до надзорен 
орган в държавата членка по 
местопребиваване, ако счита, че 
обработването на личните му данни не е 
в съответствие с настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Предлага се механизъм за вземане на решения от страна на надзорните органи по 
всички въпроси, произтичащи от жалбите на гражданите в тяхната държава членка. 
Според случая може да се прибегне към действия, координирани от даден водещ 
орган, като разногласията се решават от Европейския надзорен орган по защита на 
данните. Целта на всичко това е да се даде възможност за прилагане на практика на 
системата по отношение на жалбите от субектите на данни.

Изменение 2776
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат които и да било 
други средства за административна или 
съдебна защита, всеки субект на данни 
има право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава 
членка, ако счита, че обработването на 

1. Без да се засягат които и да било 
други средства за административна или 
съдебна защита, всеки субект на данни 
има право да подаде жалба до надзорен 
орган в собствената си държава 
членка или до надзорен орган в 
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личните му данни не е в съответствие с 
настоящия регламент.

държавата членка, в която 
администраторът на данни е 
установен, когато обработването на 
личните му данни не е в съответствие с 
настоящия регламент. 

Or. en

Изменение 2777
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, 
има право да подава жалба до 
надзорен орган в която и да било 
държава членка от името на един или 
повече субекти на данни, когато 
счита, че правата на даден субект на 
данни съгласно настоящия регламент 
са били нарушени вследствие на 
обработването на личните данни.

заличава се

Or. en

Изменение 2778
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 

заличава се
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защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, 
има право да подава жалба до 
надзорен орган в която и да било 
държава членка от името на един или 
повече субекти на данни, когато 
счита, че правата на даден субект на 
данни съгласно настоящия регламент 
са били нарушени вследствие на 
обработването на личните данни.

Or. en

Изменение 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, 
има право да подава жалба до 
надзорен орган в която и да било 
държава членка от името на един или 
повече субекти на данни, когато 
счита, че правата на даден субект на 
данни съгласно настоящия регламент 
са били нарушени вследствие на 
обработването на личните данни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правото на неприкосновеност на личния живот и защита на данните е основно лично 
право, което не следва да бъде предмет на колективна правна защита и на 
проблемните законови и икономически аспекти, свързани с нея.
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Изменение 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, има 
право да подава жалба до надзорен 
орган в която и да било държава 
членка от името на един или повече 
субекти на данни, когато счита, че
правата на даден субект на данни 
съгласно настоящия регламент са 
били нарушени вследствие на 
обработването на личните данни.

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, може
да подава жалба до надзорен орган в
тази държава членка поради 
предполагаеми нарушения на 
предвиденото в настоящия 
регламент. По същия начин могат да 
упражняват, от името и за сметка на 
един или повече субекти на данни с 
местоживеене в съответната 
държава членка, предоставените им 
от регламента права, при условие че е 
налице необходимото за това 
упълномощаване.

Or. es

Изменение 2781
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, има 

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, има 
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право да подава жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от името на един или повече субекти на 
данни, когато счита, че правата на 
даден субект на данни съгласно 
настоящия регламент са били нарушени 
вследствие на обработването на личните 
данни.

право да подава жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от името на един или повече субекти на 
данни със съгласието на субекта на 
данните, ако правата на даден субект 
на данни съгласно настоящия регламент 
са били нарушени вследствие на 
обработването на личните данни.

Or. en

Изменение 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, има 
право да подава жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от името на един или повече субекти на 
данни, когато счита, че правата на даден 
субект на данни съгласно настоящия 
регламент са били нарушени вследствие 
на обработването на личните данни. 

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, по-
специално представителите на 
работниците, има право да подава 
жалба до надзорен орган в която и да 
било държава членка от името на един 
или повече субекти на данни, когато 
счита, че правата на даден субект на 
данни съгласно настоящия регламент са 
били нарушени вследствие на 
обработването на личните данни.

Or. de

Изменение 2783
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, има 
право да подава жалба до даден
надзорен орган в която и да било
държава членка от името на един или 
повече субекти на данни, когато счита, 
че правата на даден субект на данни 
съгласно настоящия регламент са били 
нарушени вследствие на обработването 
на личните данни.

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, има 
право да подава жалба до надзорния
орган в тази държава членка от името 
на един или повече субекти на данни с 
местоживеене в съответната 
държава членка, когато счита, че 
правата на даден субект на данни 
съгласно настоящия регламент са били 
нарушени вследствие на обработването 
на личните данни.

Or. es

Обосновка

Предлага се механизъм за вземане на решения от страна на надзорните органи по 
всички въпроси, произтичащи от жалбите на гражданите в тяхната държава членка. 
Според случая може да се прибегне към действия, координирани от даден водещ 
орган, като разногласията се решават от Европейския комитет по защита на 
данните. Целта на всичко това е да се даде възможност за прилагане на практика на 
системата по отношение на жалбите от субектите на данни.

Изменение 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, има
право да подава жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, 
включително и представителите на 
работниците и служителите, имат
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от името на един или повече субекти на 
данни, когато счита, че правата на 
даден субект на данни съгласно 
настоящия регламент са били нарушени 
вследствие на обработването на личните 
данни.

право да подават жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от името на един или повече субекти на 
данни, когато считат, че правата на 
даден субект на данни съгласно 
настоящия регламент са били нарушени 
вследствие на обработването на личните 
данни.

Or. en

Изменение 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, 
има право да подава жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от името на един или повече субекти на 
данни, когато счита, че правата на даден 
субект на данни съгласно настоящия 
регламент са били нарушени вследствие 
на обработването на личните данни.

2. Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на
физическите лица или работи в 
обществен интерес, има право да 
подава жалба до надзорен орган в която 
и да било държава членка от името на 
един или повече субекти на данни, 
когато счита, че правата на даден субект 
на данни съгласно настоящия регламент 
са били нарушени вследствие на 
обработването на личните данни.

Or. en

Изменение 2786
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка структура, организация или заличава се
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сдружение, посочено в параграф 2, има 
право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава 
членка от свое име и независимо от 
подадена от субект на данни жалба, 
когато счита, че е налице нарушение 
на сигурността на личните данни.

Or. en

Изменение 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка структура, организация или 
сдружение, посочено в параграф 2, има 
право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава 
членка от свое име и независимо от 
подадена от субект на данни жалба, 
когато счита, че е налице нарушение 
на сигурността на личните данни.

заличава се

Or. es

Изменение 2788
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка структура, организация или 
сдружение, посочено в параграф 2, има 
право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава 
членка от свое име и независимо от 
подадена от субект на данни жалба, 
когато счита, че е налице нарушение 

заличава се
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на сигурността на личните данни.

Or. en

Изменение 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка структура, организация или 
сдружение, посочено в параграф 2, има 
право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава 
членка от свое име и независимо от 
подадена от субект на данни жалба, 
когато счита, че е налице нарушение 
на сигурността на личните данни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правото на личен живот и защита на данните е основно лично право, което не следва 
да бъде предмет на колективна защита и на проблемните законови и икономически 
аспекти, свързани с нея.

Изменение 2790
Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка структура, организация или 
сдружение, посочено в параграф 2, има 
право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от свое име и независимо от подадена от 
субект на данни жалба, когато счита, че 

3. Всяко лице има право да подаде 
жалба до надзорен орган в която и да 
било държава членка от свое име и 
независимо от подадена от субект на 
данни жалба, когато счита, че е налице 
нарушение на сигурността на личните 
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е налице нарушение на сигурността на 
личните данни.

данни.

Or. hu

Изменение 2791
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка структура, организация или 
сдружение, посочено в параграф 2, има 
право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от свое име и независимо от подадена от 
субект на данни жалба, когато счита, че 
е налице нарушение на сигурността на 
личните данни.

3. Всяка структура, организация или 
сдружение, посочено в параграф 2, има 
право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от свое име и независимо от подадена от 
субект на данни жалба, когато счита, че 
е налице нарушение на сигурността на 
личните данни или когато счита, че 
даден администратор или 
обработващ лични данни е нарушил 
задълженията си по член 23.

Or. en

Изменение 2792
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка структура, организация или 
сдружение, посочено в параграф 2, има 
право да подаде жалба до надзорен 
орган в която и да било държава 
членка от свое име и независимо от 
подадена от субект на данни жалба, 
когато счита, че е налице нарушение на 
сигурността на личните данни.

3. Всяка структура, организация или 
сдружение, посочено в параграф 2, има 
право да подаде жалба в държавата 
членка, в която е установена от свое 
име и независимо от подадена от субект 
на данни жалба, когато счита, че е 
налице нарушение на сигурността на 
личните данни, което засяга 
субектите на данни с местоживеене в 
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съответната държава членка.

Or. es

Обосновка

Предлага се механизъм за вземане на решения от страна на надзорните органи по 
всички въпроси, произтичащи от жалбите на гражданите в тяхната държава членка. 
Според случая може да се прибегне към действия, координирани от даден водещ 
орган, като разногласията се решават от Европейския комитет по защита на 
данните. Целта на всичко това е да се даде възможност за прилагане на практика на 
системата по отношение на жалбите от субектите на данни.

Изменение 2793
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице има право на средства за правна 
защита срещу решенията на надзорен 
орган, които го засягат.

заличава се

Or. en

Изменение 2794
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице има право на средства за правна 
защита срещу решенията на надзорен 
орган, които го засягат.

1. Без да се засяга процедурата, 
описана в член 63а, всяко физическо 
или юридическо лице има право на 
средства за правна защита срещу 
решенията на надзорен орган, които се 
отнасят до него или го засягат.
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Or. en

Изменение 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице има право на средства за правна 
защита срещу решенията на надзорен 
орган, които го засягат.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице има право да предприеме 
действия за правна защита срещу 
решенията на надзорен орган, които го 
засягат или се отнасят до него по 
какъвто и да било начин.

Or. es

Изменение 2796
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице има право на средства за правна 
защита срещу решенията на надзорен 
орган, които го засягат.

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и друго физическо или 
юридическо лице има право на средства 
за правна защита срещу решенията на 
надзорен орган, които го засягат.

Or. en

Обосновка

Пояснение.

Изменение 2797
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR
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Предложение за регламент
Член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки субект на данни има право на 
средства за правна защита, за да 
задължи надзорния орган да 
предприеме действие по жалба, в 
случай че липсва решение, необходимо 
за защита на неговите права, или 
когато надзорният орган не 
информира субекта на данни в срок 
от три месеца за напредъка и 
резултата от жалбата съгласно член 
52, параграф 1, буква б).

заличава се

Or. en

Изменение 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки субект на данни има право на 
средства за правна защита, за да 
задължи надзорния орган да 
предприеме действие по жалба, в 
случай че липсва решение, необходимо 
за защита на неговите права, или 
когато надзорният орган не информира 
субекта на данни в срок от три месеца 
за напредъка и резултата от жалбата
съгласно член 52, параграф 1, буква б).

2. След изтичане на три месеца от 
датата на внасяне на жалбата, при 
условие че надзорният орган не е 
информирал субекта на данни за 
напредъка по нея, се счита, че 
претенцията е отхвърлена. По същия 
начин се счита, че претенцията е 
отхвърлена, когато след изтичане на 
шест месеца от внасянето на жалбата 
няма окончателно решение от 
надзорния орган.

Or. es

Изменение 2799
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR



AM\929533BG.doc 105/200 PE506.170v02-00

BG

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производствата срещу надзорните 
органи се завеждат пред съдилищата 
на държавата членка, в която е 
установен съответният надзорен 
орган.

заличава се

Or. en

Изменение 2800
Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Субект на данни, който е засегнат 
от решение на надзорен орган в 
държава членка, различна от 
държавата членка, в която той 
пребивава постоянно, може да поиска 
от надзорния орган на държавата 
членка, в която пребивава постоянно, 
да заведе дело от негово име срещу 
компетентния надзорен орган в 
другата държава членка.

заличава се

Or. hu

Изменение 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Субект на данни, който е засегнат заличава се
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от решение на надзорен орган в 
държава членка, различна от 
държавата членка, в която той 
пребивава постоянно, може да поиска 
от надзорния орган на държавата 
членка, в която пребивава постоянно, 
да заведе дело от негово име срещу 
компетентния надзорен орган в 
другата държава членка.

Or. es

Изменение 2802
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Субект на данни, който е засегнат 
от решение на надзорен орган в 
държава членка, различна от 
държавата членка, в която той 
пребивава постоянно, може да поиска 
от надзорния орган на държавата 
членка, в която пребивава постоянно, 
да заведе дело от негово име срещу 
компетентния надзорен орган в 
другата държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 2803
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Субект на данни, който е засегнат 
от решение на надзорен орган в 

заличава се
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държава членка, различна от 
държавата членка, в която той 
пребивава постоянно, може да поиска 
от надзорния орган на държавата 
членка, в която пребивава постоянно, 
да заведе дело от негово име срещу 
компетентния надзорен орган в 
другата държава членка.

Or. es

Обосновка

В съответствие с предложения член 54а (нов).

Изменение 2804
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Субект на данни, който е засегнат от 
решение на надзорен орган в държава 
членка, различна от държавата членка, в 
която той пребивава постоянно, може да 
поиска от надзорния орган на държавата 
членка, в която пребивава постоянно, да 
заведе дело от негово име срещу 
компетентния надзорен орган в другата 
държава членка.

4. Субект на данни, който е засегнат от 
решение на надзорен орган в държава 
членка, различна от държавата членка, в 
която той пребивава постоянно, може да 
поиска от надзорния орган на държавата 
членка, в която пребивава постоянно, да
отнесе въпроса към Европейския 
комитет по защита на данните, 
като случаят му се разглежда 
съгласно механизма за съгласуваност. 
Единствено ако комитетът не е 
постигнал уреждане на спора между 
двата надзорни органа по защита на 
данните, субектът на данните може 
да поиска от надзорния орган на 
държавата членка, в която пребивава 
постоянно, да заведе дело от негово 
име срещу компетентния надзорен 
орган в другата държава членка.

Or. en
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Изменение 2805
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки изпълняват 
окончателните решения на 
съдилищата, посочени в настоящия 
член.

заличава се

Or. en

Изменение 2806
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки предвиждат, 
че нито една страна по производства 
срещу надзорния орган съгласно 
настоящия член, няма законно право 
да получава обезщетение за 
направените от нея разходи от нито 
една от другите страни, освен ако 
искът не е очевидно незначителен.

Or. en

Обосновка

Субектите на данни, както и по-малките администратори (МСП), често са силно 
притискани да приемат дори доста съмнителни решения, взети от координаторите 
за защита на данните (КЗД), поради големите финансови рискове при оспорване на 
такива решения, като в същото време обикновено няма финансова полза от 
спечелването им. Те са предложили да бъдат премахнати съдебните разходи и 
възстановяването им, за да се позволи на всяка от страните да предявява исканията 
си ефективно.
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Изменение 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга което и да било 
налично административно средство за 
защита, включително правото да бъде 
подадена жалба до надзорен орган, 
както е посочено в член 73, всяко 
физическо лице има право на средства
за съдебна защита, ако то счита, че са 
нарушени правата му по настоящия 
регламент вследствие на 
обработването на неговите лични 
данни при неспазване на разпоредбите 
на настоящия регламент.

1. Без да се засяга което и да било 
налично административно средство за 
защита, включително правото да бъде 
подадена жалба до надзорен орган, 
както е посочено в член 73, всяко 
физическо лице има право на действия
за съдебна защита, ако то счита, че са 
нарушени правата му по настоящия 
регламент.

Or. es

Изменение 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 2. Производствата срещу даден 
администратор или обработващ лични 
данни се завеждат пред съдилищата на 
държавата членка, в която 
администраторът или обработващият 
лични данни има място на установяване. 
Като алтернатива такива дела могат да 
се завеждат пред съдилищата в 
държавата членка, в която субектът на 
данните пребивава постоянни, освен 
ако администраторът не е публичен 
орган, който действа в изпълнение на 
своите публични правомощия.

2. Производствата срещу даден 
администратор или обработващ лични 
данни се завеждат пред съдилищата на 
държавата членка, в която 
администраторът или обработващият 
лични данни има място на установяване. 
Като алтернатива такива дела могат да 
се завеждат пред съдилищата в 
държавата членка, в която субектът на 
данните пребивава постоянно, освен 
ако администраторът не е публичен 
орган, който действа в изпълнение на 
своите публични правомощия, или друг 
орган, на който е възложена мисия от 
обществен интерес.
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Or. en

Изменение 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато производства, които се 
отнасят за една и съща мярка, решение 
или практика, са в ход в рамките на 
механизма за съгласуваност, посочен в 
член 58, даден съд може временно да 
преустанови производствата, заведени 
пред него, освен когато спешността на 
въпроса за защитата на правата на 
субекта на данните не позволява да се 
изчака резултатът от процедурата в 
рамките на механизма за съгласуваност.

3. Когато производства, които се 
отнасят за една и съща мярка, решение 
или практика, са в ход в рамките на 
механизма за съгласуваност, посочен в 
член 58, даден съд може временно да 
преустанови производствата, заведени 
пред него, по искане на някоя от 
страните и след предварително 
изслушване на всички страни, освен 
когато спешността на въпроса за 
защитата на правата на субекта на 
данните не позволява да се изчака 
резултатът от процедурата в рамките на 
механизма за съгласуваност.

Or. es

Изменение 2810
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да 
упражняват правата, посочени в 
членове 74 и 75, от името на един или 
повече субекти на данни.

заличава се

Or. en
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Изменение 2811
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да 
упражняват правата, посочени в 
членове 74 и 75, от името на един или 
повече субекти на данни.

заличава се

Or. en

Изменение 2812
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да 
упражняват правата, посочени в 
членове 74 и 75, от името на един или 
повече субекти на данни.

заличава се

Or. en

Изменение 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да 
упражняват правата, посочени в 
членове 74 и 75, от името на един или 
повече субекти на данни.

заличава се

Or. en

Изменение 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74 и 75, от 
името на един или повече субекти на 
данни.

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74 и 75, от 
името на един или повече субекти на 
данни, ако са им предоставени 
необходимите правомощия за това.

Or. es

Изменение 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато компетентен съд на 
държава членка има разумни 
основания да счита, че се провежда 
паралелно производство в друга 
държава членка, той се свързва с 
компетентния съд в другата държава 

заличава се



AM\929533BG.doc 113/200 PE506.170v02-00

BG

членка, за да потвърди наличието на 
такова паралелно производство.

Or. es

Изменение 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато това паралелно 
производство в друга държава членка 
засяга същата мярка, решение или 
практика, съдът може временно да 
преустанови производството.

заличава се

Or. es

Изменение 2817
Nathalie Griesbeck

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки гарантират, 
че децата се ползват от правата, 
предвидени в членове 73—75. Ако 
децата участват в процедурите, 
предвидени в членове 73—75, 
държавите членки, доколкото е 
възможно, осигуряват специални 
гаранции, по-специално по отношение 
на правната помощ.

Or. fr

Обосновка

Мерките за защита на децата трябва да обхващат и процедури, свързани с жалби и 
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средства за съдебна защита.

Изменение 2818
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора за нанесените вреди.

Or. en

Изменение 2819
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди, освен 
ако последният докаже, че не може 
да бъде обвинен нито в умишлени 
действия, нито че е действал по 
небрежност.

Or. de
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Обосновка

Уредено в параграф 3, но тук е по-подходящо.

Изменение 2820
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

1. Всяко лице, което е претърпяло 
имуществени или неимуществени
вреди в резултат на неправомерна 
операция по обработване или 
несъвместимо с настоящия регламент 
действие, има право да получи 
обезщетение от администратора или 
обработващия лични данни за 
нанесените вреди. Обработващият 
лични данни носи отговорност за 
доказване, че вредите не са били 
нанесени от него.

Or. en

Изменение 2821
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди. 
Обработващият лични данни носи 
отговорност за доказване, че вредите 
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не са били нанесени от него.

Or. en

Обосновка

Поради липсата на баланс при достъпа до убедителна информация обработващият 
лични данни следва да носи тежестта на доказване.

Изменение 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора за нанесените вреди.

Or. en

Изменение 2823
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия
лични данни за нанесените вреди.

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора за нанесените вреди. 
Ако обработващият лични данни 
обработва лични данни за цели, 
различни от тези, за които е получил 
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указания от администратора, той 
може да бъде държан отговорен, в 
случай че на някое лице му бъдат 
нанесени вреди в резултат на това 
обработване.

Or. en

Изменение 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
обработване, включително вписване в 
черни списъци, или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира обезщетение, ако лични данни са били използвани за 
възпрепятстване на даден субект на данни да бъде нает на работа понастоящем или 
в бъдеще.

Изменение 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 

1. Всяко лице, което е претърпяло вреди 
в резултат на неправомерна операция по 
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обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за нанесените вреди.

обработване или несъвместимо с 
настоящия регламент действие, има 
право да получи обезщетение от 
администратора за нанесените вреди.

Or. en

Изменение 2826
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от тях 
е солидарно отговорен за целия размер 
на вредите.

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор, всеки от 
тях е отговорен за целия размер на 
вредите, доколкото съответната 
отговорност не е била определена в 
правните договорености, посочени в 
член 24.

Or. en

Изменение 2827
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от тях е 
солидарно отговорен за целия размер на 
вредите.

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от тях е 
солидарно отговорен за целия размер на 
вредите, освен ако нямат 
съответното писмено споразумение.

Or. en
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Обосновка

Създава се стимул за изясняване на ролите и отговорностите в писмена форма в 
случаите, в които участват няколко администратори или обработващи лични данни, 
в съответствие с член 29 от становище 169 на работната група.

Изменение 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или
обработващ лични данни, всеки от тях 
е солидарно отговорен за целия размер 
на вредите.

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор, всеки от 
тях е отговорен за целия размер на 
вредите, доколкото съответната 
отговорност не е била определена в 
правните договорености, посочени в 
член 24.

Or. en

Изменение 2829
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от тях 
е солидарно отговорен за целия размер 
на вредите.

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор, всеки от 
тях е отговорен само дотолкова, че 
носи отговорност за събитието, 
довело до вредите, и тази отговорност 
все още не е била определена в 
правните договорености или 
отговорности, посочени в член 24.

Or. en
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Изменение 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от тях 
е солидарно отговорен за целия размер 
на вредите.

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор, всеки от 
тях е солидарно отговорен за целия 
размер на вредите, независимо от 
договора, който може да са сключили, 
съгласно член 24.

Or. en

Изменение 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от тях е 
солидарно отговорен за целия размер на 
вредите.

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, всеки от тях е 
солидарно отговорен за целия размер на 
вредите. В случай на група 
предприятия, цялата група е 
отговорна като един стопански 
субект.

Or. en

Изменение 2832
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
бъде изцяло или частично освободен 
от такава отговорност, ако докаже, 
че не носи отговорност за събитието, 
довело до причиняване на вредите. 

заличава се

Or. de

Изменение 2833
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
бъде изцяло или частично освободен 
от такава отговорност, ако докаже, 
че не носи отговорност за събитието, 
довело до причиняване на вредите.

заличава се

Or. en

Изменение 2834
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
бъде изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите.

3. Администраторът може да бъде 
изцяло или частично освободен от 
отговорността по параграф 2, ако 
докаже, че не е отговорен за събитието, 
довело до причиняване на вредите.
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Or. en

Изменение 2835
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
бъде изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите.

3. Администраторът може да бъде 
изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите, или ако 
той в действителност не знае за 
събитието, довело до иска за 
обезщетение.

Or. en

Изменение 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
бъде изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите.

3. Администраторът може да бъде 
изцяло или частично освободен от 
отговорността по параграф 2, ако 
докаже, че не е отговорен за събитието, 
довело до причиняване на вредите.

Or. en

Изменение 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál
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Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или 
обработващият лични данни може да 
бъде изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите.

3. Администраторът може да бъде 
изцяло или частично освободен от 
такава отговорност, ако докаже, че не 
носи отговорност за събитието, довело 
до причиняване на вредите.

Or. en

Изменение 2838
Frank Engel

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако обработващият лични данни 
обработва лични данни, различни от 
тези, за които е получил указания от 
администратора, той може да бъде 
държан отговорен, в случай че на
някое лице му бъдат нанесени вреди в 
резултат на това обработване.

Or. en

Изменение 2839
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато администраторът е 
установил представител, всички 
санкции се налагат на 

заличава се
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представителя, без това да засяга 
санкциите, които биха могли да 
бъдат предявени срещу самия 
администратор.

Or. en

Изменение 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато администраторът е установил 
представител, всички санкции се 
налагат на представителя, без това да 
засяга санкциите, които биха могли да 
бъдат предявени срещу самия 
администратор.

2. Когато администраторът е установил 
представител, всички санкции се 
налагат на представителя в качеството 
му на такъв и от него се изисква 
тяхното изпълнение, без това да засяга 
санкциите, които биха могли да бъдат 
предявени срещу самия администратор.

Or. es

Изменение 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки определят 
правила относно санкции, които са 
ефективни и възпиращи при 
предотвратяване на всякакви 
злоупотреби с основното право на 
защита на личните данни, както е 
заложено в Хартата на основните 
права, включително в правни 
разпоредби, определящи като 
престъпление използването на лични 
данни на работници за включването 
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им в черни списъци, проучването им 
или възпрепятстване на бъдещото им 
наемане на работа.

Or. en

Изменение 2842
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При прилагането на санкциите, 
посочени в параграф 1, държавите 
членки зачитат в пълна степен 
принципа за избягване на двойната 
отговорност (ne bis in idem), което 
означава, че не могат да се налагат 
двойни санкции за едно и също 
нарушение на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки гарантират, 
че лицата или предприятията, за 
които се установи, че участват в 
изготвянето на черни списъци, се 
изключват от получаване на 
безвъзмездни средства и финансиране 
от ЕС и от участие в тръжни 
процедури за други обществени 
поръчки на равнището на ЕС, на 
национално равнище или на 
равнището на публичната 
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администрация, докато не 
приключат всички съдебни 
производства, не се изплатят изцяло 
пълните компенсации на всички 
пострадали и докато не се докаже по 
надежден начин, че тази криминална 
култура е изкоренена от 
организацията.

Or. en

Изменение 2844
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 79 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Административни санкции Санкции

Or. en

Изменение 2845
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Надзорният орган конфискува 
всички печалби на администратора 
или обработващия лични данни, 
които произтичат пряко от 
нарушение на настоящия регламент, 
извършено умишлено или по груба 
небрежност.

Or. en

Обосновка

В определени случаи глоба, която се базира на процент, може да е по-ниска от 
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печалбите, получени в нарушение на закона, което прави определени широкомащабни 
бизнес модели напълно печеливши. Настоящото изменение представя утвърдения 
принцип на конфискация на печалбите с цел затваряне на тази „вратичка“ и 
гарантиране на лоялна конкуренция за администраторите и обработващите лични 
данни, които спазват закона.

Изменение 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията следва да въведе 
електронен регистър на минали 
нарушения, до който ще имат достъп 
всички национални надзорни органи. 
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
регулиране на електронния регистър 
на предишни нарушения при 
условията, предвидени в настоящия 
член.

Or. es

Изменение 2847
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член. 
Надзорните органи си сътрудничат 
помежду си в съответствие с 
членове 46 и 57 с цел гарантиране на 
хармонизирано равнище на санкциите 
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в рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Компетентният надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

Or. en

Изменение 2849
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
предупреждения или административни 
санкции в съответствие с настоящия 
член.

Or. en

Изменение 2850
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член. 
Надзорните органи си сътрудничат 
помежду си в съответствие с 
членове 46 и 57 с цел гарантиране на 
еднакво равнище на санкциите в 
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 2851
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Всеки компетентен надзорен орган 
има правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

Or. en

Изменение 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Компетентният надзорен орган в 
съответствие с член 51 има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.
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Or. pl

Изменение 2853
Hubert Pirker

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Всеки компетентен надзорен орган 
има правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

Or. de

Изменение 2854
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член.

1. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага 
административни санкции в 
съответствие с настоящия член. 
Административните санкции, които 
се налагат на надзорните органи, 
трябва да включват поне финансови 
глоби и други административни 
санкции, като например 
предупреждения и препоръки за 
корективни действия, включително 
по отношение на техническите и 
организационните мерки.

Or. en

Обосновка

Надзорните органи се нуждаят от значителни правомощия, за да прилагат 
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регламента.

Изменение 2855
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Надзорният орган налага поне една 
от следните санкции към всеки, 
който не спазва задълженията, 
определени в настоящия регламент:
а) писмено предупреждение;
б) редовни периодични одити във 
връзка със защита на данните;
в) глоба в размер до 100 000 000 EUR.

Or. en

Обосновка

Административните санкции във всеки отделен случай следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Изменение 2856
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Ако администраторът или 
обработващият лични данни 
притежават валиден „Европейски 
печат за защита на данните“ в 
съответствие с член 39, глоба, 
съгласно параграф 2, буква в) се налага 
единствено в случай на нарушение, 
извършено умишлено или по 
небрежност.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 2857
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се 
определя, като надлежно се отчитат 
естеството, тежестта и 
продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, 
степента на отговорност на 
физическото или юридическо лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения от това лице, 
техническите и организационни 
мерки и процедури, които се прилагат 
съгласно член 23, както и степента 
на сътрудничество с надзорния орган 
с цел отстраняване на нарушението.

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. en

Обосновка

Заличаването отчасти се дължи от въвеждането на член 79, параграф 1, буква б) и 
параграф 2, буква а) и до известна степен отразява заличаването на ненужни 
подробности.
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Изменение 2858
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат
естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението, 
дали то е извършено умишлено или по 
небрежност, степента на отговорност на 
физическото или юридическо лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения от това лице, техническите и 
организационни мерки и процедури, 
които се прилагат съгласно член 23, 
както и степента на сътрудничество с 
надзорния орган с цел отстраняване на 
нарушението.

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се основава 
на естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението, 
дали то е извършено умишлено или по 
небрежност, степента на отговорност на 
физическото или юридическо лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения от това лице, техническите и 
организационни мерки и процедури, 
които се прилагат съгласно член 23, 
както и степента на сътрудничество с 
надзорния орган с цел отстраняване на 
нарушението.

Or. en

Изменение 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, степента 

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, чувствителността на 
свързаните с него лични данни, дали 
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на отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението.

то е извършено умишлено или по 
небрежност, степента на увреждане или 
риска от сериозно увреждане, породен 
от нарушението, степента на
отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението. Въпреки
че се предоставя известна свобода на 
преценка при налагането на такива 
санкции, за да се вземат под внимание 
посочените по-горе обстоятелства и 
други специфични за ситуацията 
факти, различията в прилагането на 
административни санкции могат да 
подлежат на преразглеждане 
съгласно механизма за съгласуваност.

Or. en

Изменение 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, степента 
на отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или какъв вид небрежност го 
е предизвикала, степента на 
отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
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член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението.

процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението и 
действителното икономическо 
положение на санкционираното лице.

Or. es

Изменение 2861
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, степента 
на отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице,
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението.

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат:

а) естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението;
б) дали то е извършено умишлено или 
по небрежност;

в) конкретните категории лични 
данни;
г) степента на отговорност на 
физическото или юридическо лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения от това лице;
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д) степента на отговорност за 
защитата на данните чрез 
технически и организационни мерки и 
процедури, по-специално съгласно 
членове 35, 38а, 38б, 38в и 39;
е) техническите и организационни 
мерки и процедури, които се прилагат 
съгласно член 23; както и

ж) степента на сътрудничество с 
надзорния орган с цел отстраняване на 
нарушението.

Or. en

Обосновка

Взаимствано от становище на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE). Фактът дали данните са „чувствителни“ или не също следва да се 
отчита при определянето на сумата на наложената глоба. Освен това следва да бъде 
взето пред вид дали даден администратор или обработващ данни счита защитата на 
данните за основен проблем и дали показва това, като прилага техническите или 
организационните мерки и предпазните механизми, посочени например в членове 35, 
38а, 38б, 38в и 39.

Изменение 2862
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се 
определя, като надлежно се отчитат 
естеството, тежестта и 
продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, 
степента на отговорност на 
физическото или юридическо лице, 
както и наличието на предишни 

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. 
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нарушения от това лице, 
техническите и организационни 
мерки и процедури, които се прилагат 
съгласно член 23, както и степента 
на сътрудничество с надзорния орган 
с цел отстраняване на нарушението.

Or. en

Изменение 2863
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат
естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението, 
дали то е извършено умишлено или по 
небрежност, степента на отговорност на 
физическото или юридическо лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения от това лице, техническите и 
организационни мерки и процедури, 
които се прилагат съгласно член 23, 
както и степента на сътрудничество с 
надзорния орган с цел отстраняване на 
нарушението.

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба отразява
естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението, 
дали то е извършено умишлено или по 
небрежност, степента на отговорност на 
физическото или юридическо лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения от това лице, техническите и 
организационни мерки и процедури, 
които се прилагат съгласно член 23, 
както и степента на сътрудничество с 
надзорния орган с цел отстраняване на 
нарушението.

Or. en

Изменение 2864
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
умишлено или по небрежност, степента 
на отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението.

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, чувствителността на 
свързаните с него лични данни, дали 
то е извършено умишлено или по 
небрежност, степента на вредите или 
риска от тежки вреди, породен от 
нарушението, степента на
отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението. Въпреки 
че се предоставя известна свобода на 
преценка при налагането на такива 
санкции, за да се вземат под внимание 
посочените по-горе обстоятелства и 
други специфични за ситуацията 
факти, различията в прилагането на
административни санкции могат да 
подлежат на преразглеждане 
съгласно механизма за съгласуваност.
При определяне на 
административната глоба 
надзорните органи също така вземат 
предвид глобите, нанесените вреди и 
другите санкции, наложени от съда 
или друг орган на физическото или 
юридическото лице във връзка с 
нарушението.
Утежняващите обстоятелства в 
подкрепа на налагането на 
административни глоби в най-
високите размери, предвидени в 
параграфи 4, 5 и 6, включват по-
специално:
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а) повторни нарушения, извършени 
при безогледно незачитане на 
приложимото законодателство;
б) отказ за оказване на съдействие 
или възпрепятстване на процеса на 
правоприлагане; и
в) умишлени и тежки нарушения и 
такива, които има вероятност да 
причинят значителна вреда.
Смекчаващите обстоятелства в 
подкрепа на налагането на 
административни глоби в най-
ниските размери включват:
а) предприети мерки от физическото 
или юридическото лице за спазване на 
съответните задължения;
б) реално съмнение дали дейността е 
представлявала нарушение на 
съответните задължения;
в) незабавно преустановяване на 
нарушението след неговото 
констатиране; и
г) оказване на съдействие във всички 
процеси на правоприлагане.

Or. en

Изменение 2865
Hubert Pirker

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат естеството, 
тежестта и продължителността на 
нарушението, дали то е извършено 
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умишлено или по небрежност, степента 
на отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието на 
предишни нарушения от това лице, 
техническите и организационни мерки и 
процедури, които се прилагат съгласно 
член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 
отстраняване на нарушението. 

умишлено или по небрежност, 
конкретната категория лични данни, 
степента на вреда или на риска от 
вреда, породен от нарушението,
степента на отговорност на физическото 
или юридическо лице, както и 
наличието на предишни нарушения от 
това лице, техническите и 
организационни мерки и процедури, 
които се прилагат съгласно член 23, 
както и степента на сътрудничество с 
надзорния орган с цел отстраняване на 
нарушението. 

Or. de

Обосновка

При определянето на санкциите следва да се вземе предвид категорията данни, както 
и размерът на вредите.

Изменение 2866
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Размерът на 
административната глоба се определя, 
като надлежно се отчитат
естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението,
дали то е извършено умишлено или по 
небрежност, степента на 
отговорност на физическото или 
юридическо лице, както и наличието 
на предишни нарушения от това 
лице, техническите и организационни 
мерки и процедури, които се прилагат 
съгласно член 23, както и степента на 
сътрудничество с надзорния орган с цел 

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. При определяне на 
естеството, обхвата и тежестта на 
административната санкция, която да 
бъде приложена, надзорният орган 
отчита всички обстоятелства, и по-
конкретно:
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отстраняване на нарушението.
а) естеството, тежестта и 
продължителността на нарушението;
б) дали нарушението е извършено
преднамерено;
в) дали са предприети адекватни 
мерки за предотвратяването му;
г) дали нарушението е или има 
вероятност да нанесе значителни 
вреди или да бъде тежко нарушение 
на основните права и свободи на 
субекта на данни, или да му създаде 
сериозни затруднения;
д) всички предприети стъпки за 
смекчаване на последствията от 
нарушението, включително степента 
на сътрудничество с надзорния орган с 
цел отстраняване на нарушението или 
на последствията от него;
е) всички предходни нарушения.

Or. en

Обосновка

Така се посочват по-ясно факторите, които трябва да се вземат предвид.

Изменение 2867
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Административните санкции 
отчитат следните фактори:
а) естеството, тежестта и 
продължителността на 
несъответствието;
б) приложените процедури по 
отношение на обстоятелствата и 
рисковете, свързани с обработването 
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на данни, съгласно членове 5а и 5б;
в) степента на отговорност на 
физическото или юридическо лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения, извършени от това лице;
е) степента на техническите и 
организационните мерки и процедури, 
които се прилагат съгласно:
i) член 23 — Защита на данните още 
при проектирането и по 
подразбиране;
ii) член 23a — Съответствие;
iii) член 30 — Сигурност на 
обработването;
iv) член 33 — Оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните;
v) член 33a — Преглед на 
съответствието на защитата на 
данните;
vi) член 35 — Определяне на 
длъжностното лице по защита на 
данните;
ж) степента на сътрудничество с 
надзорния орган.

Or. en

Обосновка

Административните санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи във всеки 
отделен случай.

Изменение 2868
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Надзорният орган взема предвид 
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всички относими обстоятелства, за 
да определи вида, степента и размера 
на административната санкция, 
като надлежно отчита следните 
критерии:
а) притежанието на валиден 
„Европейски печат за защита на 
данните“ от администратора или 
обработващия лични данни съгласно 
член 39;
б) естеството, тежестта и 
продължителността на 
нарушението;
в) характера на нарушението —
умишлено или по небрежност;
г) степента на отговорност на 
физическото или юридическо лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения, извършени от това лице;
д) техническите и организационни 
мерки и процедури, които се прилагат 
съгласно членове 23 и 30, като 
например използването на данни под 
псевдоним;
е) конкретните категории лични 
данни, засегнати от нарушението;
ж) повтарящия се характер на 
нарушението;
з) степента на вредата, понесена от 
субектите на данните;
и) имуществения интерес, довел до 
нарушението от страна на 
отговорното лице и размера на 
реализираната печалба или 
избегнатите загуби от отговорното 
лице, доколкото могат да бъдат 
определени;
й) степента на сътрудничество с 
надзорния орган с цел отстраняване 
на нарушението и намаляване на 
евентуалните неблагоприятни 
последици от него; и
к) отказа от сътрудничество или 
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възпрепятстването на инспекции, 
одити и проверки, извършвани от 
надзорния орган съгласно член 53.

Or. en

Изменение 2869
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

заличава се

а) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

Or. en

Обосновка

Вследствие на въвеждането на член 79, параграф 2а (нов).

Изменение 2870
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено заличава се
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неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:
а) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

Or. en

Изменение 2871
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

заличава се

а) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

Or. en

Обосновка

Надзорният орган се нуждае от гъвкавост при определяне на санкцията.
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Изменение 2872
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент се 
отправя писмено предупреждение и да 
не се налага санкция, когато:

Or. en

Изменение 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция. В случай на многократни и 
преднамерени нарушения
компетентният надзорен орган може 
да наложи глоба в максимален размер 
до 1 000 000 EUR в съответствие с 
причинената вреда или в максимален 
размер до 1 % от годишния световен 
оборот, в случай на предприятие.

а) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

Or. en
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Изменение 2874
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

3. В случай на непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент и 
ако не е засегнат субект на данни, 
надзорният орган постига 
споразумение със съответния 
администратор или обработващ 
лични данни за разрешаване на 
несъответствието с настоящия
регламент, без да отправя писмено 
предупреждение или да налага 
санкция.

а) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

В случай на сериозно неспазване на 
настоящия регламент, надзорният 
орган следва първо да отправи писмено
предупреждение, включващо 
вероятните мерки за отстраняване 
на нарушенията, свързани с данните, 
в разумни срокове и без да налага 
санкция.
За неотстраняване на нарушенията, 
свързани с данните, посредством 
мерките, предписани в писмено 
предупреждение, или за многократни 
и преднамерени нарушения 
надзорният орган единствено може 
да наложи глоба във връзка с 
параграф 2, в максимален размер до 
1 000 000 EUR или в максимален 
размер до 2 % от годишния световен 
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оборот, в случай на предприятие.

Or. en

Обосновка

Санкциите следва да бъдат опростени и да са ориентирани въз основа на риска, 
както и разграничени спрямо степента на нарушението. Максималната сума на 
глобата трябва да се запази. От друга страна, трябва да се запази независимостта 
на надзорните органи, установена съгласно член 8, параграф 3 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. Освен това механизмът за съгласуваност, и по-
специално член 58, параграфи 3 и 4, може да допринесе за хармонизиране на 
политиката в ЕС по отношение на административните санкции.

Изменение 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент и 
ако в досието не се съдържат присъди 
от инстанции, чиито решения не 
подлежат на обжалване, или при 
заличено досие, може да се отправи 
писмено предупреждение, като в този 
случай не се налага санкция, а в случай 
че обстоятелствата по случая го 
изискват, могат да се налагат 
единствено алтернативни 
корективни мерки в случаите и по 
начина, предвиден по-долу, когато:

Or. es

Изменение 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

3. В случай на първо неспазване на 
настоящия регламент може да се 
отправи писмено предупреждение и да 
не се налага санкция.

а) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

Or. fr

Изменение 2877
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция.

а) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

Or. en
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Изменение 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция, когато:

3. В случай на първо и непреднамерено 
неспазване на настоящия регламент 
може да се отправи писмено 
предупреждение и да не се налага 
санкция.

а) физическо лице обработва лични 
данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

Or. en

Изменение 2879
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

заличава се

Or. en

Изменение 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola
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Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните си 
дейности.

б) предприятие или организация 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните си 
дейности.

Or. en

Обосновка

Ограничението за 250 служители поставя работодателите в неравностойно 
положение, дискриминиращо е спрямо по-големите предприятия и по никакъв начин не 
постига целта на настоящия член. Освен това ограничението се тълкува трудно във 
всички аспекти.

Изменение 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал 
обработва лични данни само като 
вторична дейност спрямо основните 
си дейности.

б) предприятие или организация има 
готовност да сътрудничи на 
надзорния орган за установяването на 
корективни мерки, които да позволят 
предотвратяване на подобни 
нарушения вбъдеще. 
Сътрудничеството, посочено в тази 
буква, се определя според поетите 
твърди ангажименти към надзорния 
орган. Липсата на сътрудничество с 
надлежно акредитирания надзорен 
орган след изтичане на шестмесечния 
срок от началото на процедурата 
определя налагането на съответната 
глоба.

Or. es
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Изменение 2882
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) данните се обработват от 
публичен орган.

Or. en

Изменение 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) публична администрация 
сътрудничи на надзорния орган за 
установяването на мерки, 
позволяващи да се избегне подобно 
неспазване за в бъдеще. 
Сътрудничеството в тази област се 
определя въз основа на 
споразуменията и решенията, взети 
от съответната администрация, в 
които се посочва произходът на 
взетите мерки. Липсата на 
сътрудничество с надлежно 
акредитирания надзорен орган след 
изтичане на една година от началото 
на процедурата определя налагането 
на съответната глоба.

Or. es

Изменение 2884
Sarah Ludford



AM\929533BG.doc 153/200 PE506.170v02-00

BG

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Надзорен орган в частност може 
да реши, че е целесъобразно да се 
наложи санкция, различна от 
финансова, ако естеството, 
обхватът и целите на дейностите по 
обработването са такива, че няма 
вероятност да изложат на риск 
основните права на субекта на 
данните.

Or. en

Обосновка

Надзорният орган се нуждае от гъвкавост при съпоставяне на санкцията с риска.

Изменение 2885
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

а) не предоставя механизмите за 
искания на субектите на данни, не 
отговаря своевременно или не 
отговаря в необходимия формат на 
субектите на данни съгласно член 12, 
параграфи 1 и 2;
б) налага такса за информацията или 
за отговори на исканията на 
субектите на данни в нарушение на 
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член 12, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Вследствие на въвеждането на член 79, параграф 2а (нов).

Изменение 2886
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

а) не предоставя механизмите за 
искания на субектите на данни, не 
отговаря своевременно или не 
отговаря в необходимия формат на 
субектите на данни съгласно член 12, 
параграфи 1 и 2;
б) налага такса за информацията или 
за отговори на исканията на 
субектите на данни в нарушение на 
член 12, параграф 4.

Or. en

Изменение 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

а) не предоставя механизмите за 
искания на субектите на данни, не 
отговаря своевременно или не 
отговаря в необходимия формат на 
субектите на данни съгласно член 12, 
параграфи 1 и 2;
б) налага такса за информацията или 
за отговори на исканията на 
субектите на данни в нарушение на 
член 12, параграф 4.

Or. en

Изменение 2888
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

4. Надзорният орган налага глоба, 
която не надвишава 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие — 1 % от 
годишния му световен оборот, на всеки, 
който умишлено или по небрежност 
нарушава член 12, параграфи 1 и 2.

а) не предоставя механизмите за 
искания на субектите на данни, не 
отговаря своевременно или не 
отговаря в необходимия формат на 
субектите на данни съгласно член 12, 
параграфи 1 и 2;
б) налага такса за информацията или 
за отговори на исканията на 
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субектите на данни в нарушение на 
член 12, параграф 4.

Or. en

Изменение 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие — 1 % от 
годишния му световен оборот, която 
от двете суми е по-висока, на всеки, 
който умишлено или по небрежност
нарушава член 12, параграфи 1 и 2.

а) не предоставя механизмите за 
искания на субектите на данни, не 
отговаря своевременно или не 
отговаря в необходимия формат на 
субектите на данни съгласно член 12, 
параграфи 1 и 2;

б) налага такса за информацията или 
за отговори на исканията на 
субектите на данни в нарушение на 
член 12, параграф 4.

Or. en

Обосновка

По-точна формулировка и по-адекватна максимална сума на глобата за умишлени 
нарушения, както е посочено в този параграф.

Изменение 2890
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

4. Надзорният орган може да наложи
глоба в максимален размер до 
250 000 EUR на всеки, който умишлено:

Or. en

Изменение 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

4. Въз основа на тежестта на 
нарушението надзорният орган налага 
глоба или отправя предупреждение на 
всеки, който умишлено или по 
небрежност:

Or. en

Изменение 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в
случай на предприятие — в максимален 
размер до 1 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:
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Or. en

Изменение 2893
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който
умишлено или по небрежност:

4. Надзорният орган налага глоби, 
степенувани по отношение на 
сериозността и мащаба на 
инцидента, както и на нанесената 
или потенциалната вреда, 
продължителността на 
нарушението, наличието на 
предишни нарушения и ответните 
действия във връзка със съответния 
инцидент или инциденти, в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие — в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот. Тези нарушения и 
глоби могат да се прилагат към всеки, 
който: 

Or. en

Изменение 2894
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност: 

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR на 
всеки, който умишлено или по 
небрежност:
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Or. de

Обосновка

При тези нарушения налагането на санкции, обвързани с оборота на предприятието, 
би било непропорционално.

Изменение 2895
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 0,5 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

4. Надзорният орган може да наложи
глоба в максимален размер до 
250 000 EUR, а в случай на предприятие 
— в максимален размер до 0,5 % от 
годишния му световен оборот, на всеки, 
който умишлено или по небрежност:

Or. en

Обосновка

Надзорните органи се нуждаят от право на преценка, за да решат дали и каква глоба 
да бъде наложена.

Изменение 2896
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

а) не предоставя информацията или 
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предоставя непълна информация, или 
не предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на 
субекта на данни съгласно член 11, 
член 12, параграф 3 и член 14;
б) не осигурява достъп на субекта на 
данни или не коригира личните данни 
съгласно членове 15 и 16, или не 
съобщава съответната информация 
на даден получател съгласно член 13;
в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;
г) не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или 
пречи на субекта на данни да предаде 
личните данни на друго приложение в 
нарушение на член 18;
д) не определя или определя в
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;
е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;
ж) когато не става въпрос за 
специални категории данни, не спазва 
правилата съгласно членове 80, 82 и 83 
по отношение на свободата на 
изразяване или правилата за 
обработване на данни в контекста на 
трудовите правоотношения, или 
условията за обработване на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели.
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Or. en

Обосновка

Вследствие на въвеждането на член 79, параграф 2а (нов).

Изменение 2897
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

а) не предоставя информацията или 
предоставя непълна информация, или 
не предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на 
субекта на данни съгласно член 11, 
член 12, параграф 3 и член 14;
б) не осигурява достъп на субекта на 
данни или не коригира личните данни 
съгласно членове 15 и 16, или не 
съобщава съответната информация 
на даден получател съгласно член 13;
в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;
г) не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или 
пречи на субекта на данни да предаде 
личните данни на друго приложение в 
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нарушение на член 18;
д) не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;
е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;
ж) когато не става въпрос за 
специални категории данни, не спазва 
правилата съгласно членове 80, 82 и 83 
по отношение на свободата на 
изразяване или правилата за 
обработване на данни в контекста на 
трудовите правоотношения, или 
условията за обработване на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

Or. en

Изменение 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

а) не предоставя информацията или 
предоставя непълна информация, или 
не предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на 
субекта на данни съгласно член 11, 
член 12, параграф 3 и член 14;
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б) не осигурява достъп на субекта на 
данни или не коригира личните данни 
съгласно членове 15 и 16, или не 
съобщава съответната информация 
на даден получател съгласно член 13;
в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;
г) не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или 
пречи на субекта на данни да предаде 
личните данни на друго приложение в 
нарушение на член 18;
д) не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;
е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;
ж) когато не става въпрос за 
специални категории данни, не спазва 
правилата съгласно членове 80, 82 и 83 
по отношение на свободата на 
изразяване или правилата за 
обработване на данни в контекста на 
трудовите правоотношения, или 
условията за обработване на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

Or. en

Изменение 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от средната му обща 
годишна печалба, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

Or. es

Изменение 2900
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

5. Надзорният орган може да наложи
глоба в максимален размер до 
500 000 EUR, а в случай на предприятие 
— в максимален размер до 1 % от 
годишния му световен оборот, на всеки, 
който умишлено или по небрежност:

а) не предоставя информацията или 
предоставя непълна информация, или не 
предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на субекта 
на данни съгласно член 11, член 12, 
параграф 3 и член 14; 

а) не предоставя информацията или 
предоставя непълна информация, или не 
предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на субекта 
на данни съгласно член 11, член 12, 
параграф 3 и член 14; 

б) не осигурява достъп на субекта на 
данни или не коригира личните данни 
съгласно членове 15 и 16, или не
съобщава съответната информация на 
даден получател съгласно член 13;

б) не осигурява достъп на субекта на 
данни или не коригира личните данни 
съгласно членове 15 и 16, или не 
съобщава съответната информация на 
даден получател съгласно член 13;

в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 

в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не е предоставил механизъм
съгласно член 17а. Когато определя 
глоба за нарушение съгласно този 
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необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;

раздел, надзорният орган взема 
предвид степента, до която 
администраторът или основното 
предприятие съгласно член 22, 
параграф 4 са установили механизми, 
които да гарантират спазването на 
сроковете по отношение на 
съхранението на личните данни;

г) не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или пречи 
на субекта на данни да предаде
личните данни на друго приложение в 
нарушение на член 18;

г) пречи на субекта на данни да предаде 
неговото създадено от 
потребителите съдържание на друго 
приложение в нарушение на член 18;

д) не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;

д) не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;

е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен документацията 
съгласно член 28, член 31, параграф 4 и 
член 44, параграф 3;

е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен документацията 
съгласно член 28, член 31, параграф 4 и 
член 44, параграф 3;

ж) когато не става въпрос за специални 
категории данни, не спазва правилата 
съгласно членове 80, 82 и 83 по 
отношение на свободата на изразяване 
или правилата за обработване на данни 
в контекста на трудовите 
правоотношения, или условията за 
обработване на данни за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели.

ж) когато не става въпрос за специални 
категории данни, не спазва правилата 
съгласно членове 80, 82 и 83 по 
отношение на свободата на изразяване 
или правилата за обработване на данни 
в контекста на трудовите 
правоотношения, или условията за 
обработване на данни за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели.

Or. en

Обосновка

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.
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Изменение 2901
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

5. Надзорният орган налага глоба, 
която не надвишава 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие — 2 % от 
годишния му световен оборот, на всеки, 
който умишлено или по небрежност 
нарушава член 11, член 12, 
параграфи 3 и 4, членове 13—18, 24 и 
28, член 31, параграф 4, член 44, 
параграф 3, членове 80, 82 и 83.

а) не предоставя информацията или 
предоставя непълна информация, или 
не предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на 
субекта на данни съгласно член 11, 
член 12, параграф 3 и член 14; 
б) не осигурява достъп на субекта на 
данни или не коригира личните данни 
съгласно членове 15 и 16, или не 
съобщава съответната информация 
на даден получател съгласно член 13;
в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;
г) не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или 
пречи на субекта на данни да предаде 
личните данни на друго приложение в 
нарушение на член 18; 
д) не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
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администратори съгласно член 24;
е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;
ж) когато не става въпрос за 
специални категории данни, не спазва 
правилата съгласно членове 80, 82 и 83 
по отношение на свободата на 
изразяване или правилата за 
обработване на данни в контекста на 
трудовите правоотношения, или 
условията за обработване на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

Or. en

Изменение 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие — в максимален 
размер до 2 % от годишния му световен 
оборот, която от двете суми е по-
висока, на всеки, който умишлено или 
по небрежност нарушава член 11, 
член 12, параграфи 3 и 4, членове 13—
18, 24 и 28, член 31, параграф 4, 
член 44, параграф 3, членове 80, 82 и 
83.

а) не предоставя информацията или 
предоставя непълна информация, или 
не предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на 
субекта на данни съгласно член 11, 
член 12, параграф 3 и член 14; 
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б) не осигурява достъп на субекта на 
данни или не коригира личните данни 
съгласно членове 15 и 16, или не 
съобщава съответната информация 
на даден получател съгласно член 13;
в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;
г) не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или 
пречи на субекта на данни да предаде 
личните данни на друго приложение в 
нарушение на член 18; 
д) не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;
е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;
ж) когато не става въпрос за 
специални категории данни, не спазва 
правилата съгласно членове 80, 82 и 83 
по отношение на свободата на 
изразяване или правилата за 
обработване на данни в контекста на 
трудовите правоотношения, или 
условията за обработване на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

Or. en

Изменение 2903
Louis Michel



AM\929533BG.doc 169/200 PE506.170v02-00

BG

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR на 
всеки, който умишлено:

Or. en

Изменение 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

5. Въз основа на тежестта на 
нарушението надзорният орган налага 
глоба или отправя предупреждение на 
всеки, който умишлено или по 
небрежност:

Or. en

Изменение 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му световен 

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие — в максимален 
размер до 3 % от годишния му световен 
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оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

Or. en

Изменение 2906
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

5. За по-тежки нарушения надзорният 
орган налага глоба съгласно същите 
критерии като посочените в член 79, 
параграф 4 в максимален размер до 
500 000 EUR, а в случай на предприятие 
— в максимален размер до 1 % от 
годишния му световен оборот, на всеки, 
който: 

Or. en

Изменение 2907
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие в максимален 
размер до 1 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

5. Надзорният орган може да наложи
глоба в максимален размер до 
500 000 EUR, а в случай на предприятие 
— в максимален размер до 1 % от 
годишния му световен оборот, на всеки, 
който умишлено или по небрежност:

Or. en



AM\929533BG.doc 171/200 PE506.170v02-00

BG

Обосновка

Надзорните органи се нуждаят от по-голямо право на преценка, за да решат дали и 
каква глоба да бъде наложена.

Изменение 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) не предоставя информацията или 
предоставя непълна информация, или не 
предоставя информацията по 
достатъчно прозрачен начин на 
субекта на данни съгласно член 11, 
член 12, параграф 3 и член 14;

а) не предоставя информацията или 
предоставя очевидно непълна 
информация съгласно член 11, член 12, 
параграф 3 и член 14;

Or. es

Изменение 2909
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на сроковете, 
или не предприема всички необходими 
мерки, за да информира трети страни, че 
даден субект на данни иска 
заличаването на всички връзки, копия 
или реплики на личните данни съгласно 
член 17;

в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване на 
данни, публикувани на уебстраници, 
или под техен контрол, или не
предоставя механизми за осигуряване на 
спазването на сроковете, или не 
предприема всички необходими мерки, 
за да информира трети страни, че даден 
субект на данни иска заличаването на 
всички връзки, копия или реплики на 
личните данни съгласно член 17;

Or. en
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Изменение 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не зачита правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване, 
или не предоставя механизми за 
осигуряване на спазването на 
сроковете, или не предприема всички 
необходими мерки, за да информира 
трети страни, че даден субект на 
данни иска заличаването на всички 
връзки, копия или реплики на личните 
данни съгласно член 17;

в) не се съобразява, при условията 
предвидени в настоящия регламент, с 
искане относно правото „да бъдеш 
забравен“ или правото на заличаване;

Or. es

Изменение 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или пречи 
на субекта на данни да предаде личните 
данни на друго приложение в 
нарушение на член 18;

г) без да има законова причина за 
това, не предоставя копие на личните 
данни в електронен формат или пречи 
на субекта на данни да предаде личните 
данни на друго приложение в 
нарушение на член 18;

Or. es

Изменение 2912
Louis Michel
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Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) не определя или определя в 
недостатъчна степен съответните 
отговорности на съвместните 
администратори съгласно член 24;

заличава се

Or. en

Изменение 2913
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;

заличава се

Or. en

Изменение 2914
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен документацията 
съгласно член 28, член 31, параграф 4 и 
член 44, параграф 3; 

е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен документацията 
съгласно член 14, член 28, член 31, 
параграф 4 и член 44, параграф 3;

Or. de
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Изменение 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) не поддържа или поддържа в 
недостатъчна степен 
документацията съгласно член 28, 
член 31, параграф 4 и член 44, 
параграф 3;

е) не се отчита и не гарантира 
способността си да се отчита пред 
надзорния орган съгласно предвидения 
в настоящия регламент начин, освен 
ако действието представлява тежко 
нарушение съгласно настоящия 
регламент или нормативната уредба 
за правоприлагане на държавите 
членки;

Or. es

Изменение 2916
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

а) обработва лични данни без никакво 
или без достатъчно правно основание 
за обработването или не спазва 
условията за съгласие съгласно 
членове 6, 7 и 8;
б) обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;
в) не се съобразява с възражение или 
не спазва изискването съгласно 
член 19;
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г) не спазва условията по отношение 
на мерките, основани на профилиране, 
съгласно член 20;
д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;
е) не определя свой представител 
съгласно член 25;
ж) обработва или разпорежда 
обработването на лични данни в 
нарушение на задълженията по 
отношение на обработването от 
името на администратор съгласно 
членове 26 и 27;
з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на 
личните данни, или не уведомява 
своевременно или изчерпателно за 
нарушението надзорния орган или 
субекта на данни съгласно членове 31 
и 32;
и) не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;
й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;
к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;
л) извършва или разпорежда предаване 
на данни до трета държава или 
международна организация, което не 
е разрешено с решение относно 
адекватността или чрез подходящи 
гаранции, или чрез дерогация съгласно 
членове 40―44;



PE506.170v02-00 176/200 AM\929533BG.doc

BG

м) не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 
преустановяване на потоците от 
данни от надзорния орган съгласно 
член 53, параграф 1;
н) не изпълнява задълженията да 
подпомага, да отговаря или да 
предоставя значима информация на 
надзорния орган, или да му осигурява 
достъп до помещенията съгласно 
член 28, параграф 3, член 29, член 34, 
параграф 6 и член 53, параграф 2;
о) не спазва правилата за опазване на 
професионалната тайна съгласно 
член 84.

Or. en

Обосновка

Вследствие на въвеждането на член 79, параграф 2а (нов).

Изменение 2917
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

а) обработва лични данни без никакво 
или без достатъчно правно основание 
за обработването или не спазва 
условията за съгласие съгласно 
членове 6, 7 и 8;
б) обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;
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в) не се съобразява с възражение или 
не спазва изискването съгласно 
член 19;
г) не спазва условията по отношение 
на мерките, основани на профилиране, 
съгласно член 20;
д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;
е) не определя свой представител 
съгласно член 25;
ж) обработва или разпорежда 
обработването на лични данни в 
нарушение на задълженията по 
отношение на обработването от 
името на администратор съгласно 
членове 26 и 27;
з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на 
личните данни, или не уведомява 
своевременно или изчерпателно за 
нарушението надзорния орган или 
субекта на данни съгласно членове 31 
и 32;
и) не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;
й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;
к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;
л) извършва или разпорежда предаване 
на данни до трета държава или 
международна организация, което не 
е разрешено с решение относно 
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адекватността или чрез подходящи 
гаранции, или чрез дерогация съгласно 
членове 40―44;
м) не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 
преустановяване на потоците от 
данни от надзорния орган съгласно 
член 53, параграф 1;
н) не изпълнява задълженията да 
подпомага, да отговаря или да 
предоставя значима информация на 
надзорния орган, или да му осигурява 
достъп до помещенията съгласно 
член 28, параграф 3, член 29, член 34, 
параграф 6 и член 53, параграф 2;
о) не спазва правилата за опазване на 
професионалната тайна съгласно 
член 84.

Or. en

Изменение 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

заличава се

а) обработва лични данни без никакво 
или без достатъчно правно основание 
за обработването или не спазва
условията за съгласие съгласно 
членове 6, 7 и 8;
б) обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;
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в) не се съобразява с възражение или 
не спазва изискването съгласно 
член 19;
г) не спазва условията по отношение 
на мерките, основани на профилиране, 
съгласно член 20;
д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;
е) не определя свой представител 
съгласно член 25;
ж) обработва или разпорежда 
обработването на лични данни в 
нарушение на задълженията по 
отношение на обработването от 
името на администратор съгласно 
членове 26 и 27;
з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на 
личните данни, или не уведомява 
своевременно или изчерпателно за 
нарушението надзорния орган или 
субекта на данни съгласно членове 31 
и 32;
и) не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;
й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;
к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;
л) извършва или разпорежда предаване 
на данни до трета държава или 
международна организация, което не 
е разрешено с решение относно 
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адекватността или чрез подходящи 
гаранции, или чрез дерогация съгласно 
членове 40―44;
м) не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 
преустановяване на потоците от 
данни от надзорния орган съгласно 
член 53, параграф 1;
н) не изпълнява задълженията да 
подпомага, да отговаря или да 
предоставя значима информация на 
надзорния орган, или да му осигурява 
достъп до помещенията съгласно 
член 28, параграф 3, член 29, член 34, 
параграф 6 и член 53, параграф 2;
о) не спазва правилата за опазване на 
професионалната тайна съгласно 
член 84.

Or. en

Изменение 2919
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

6. Надзорният орган може да наложи
глоба в максимален размер до 
1 000 000 EUR, а в случай на 
предприятие — в максимален размер до 
2 % от годишния му световен оборот, на 
всеки, който умишлено или по 
небрежност:

а) обработва лични данни без никакво 
или без достатъчно правно основание за 
обработването или не спазва условията 
за съгласие съгласно членове 6, 7 и 8;

а) обработва лични данни без никакво 
или без достатъчно правно основание за 
обработването или не спазва условията 
за съгласие съгласно членове 6, 7 и 8;

б) обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;

б) обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;
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в) не се съобразява с възражение или не 
спазва изискването съгласно член 19;

в) не се съобразява с възражение или не 
спазва изискването съгласно член 19;

г) не спазва условията по отношение на 
мерките, основани на профилиране, 
съгласно член 20; 

г) не спазва условията по отношение на 
мерките, основани на профилиране, 
съгласно член 20; 

д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;
е) не определя свой представител 
съгласно член 25;

е) не определя свой представител 
съгласно член 25;

ж) обработва или разпорежда 
обработването на лични данни в 
нарушение на задълженията по 
отношение на обработването от 
името на администратор съгласно 
членове 26 и 27;
з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на личните 
данни, или не уведомява своевременно 
или изчерпателно за нарушението 
надзорния орган или субекта на данни 
съгласно членове 31 и 32;

з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на личните 
данни, или не уведомява своевременно 
или изчерпателно за нарушението 
надзорния орган или субекта на данни 
съгласно членове 31 и 32;

и) не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;
й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;
к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;

к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;

л) извършва или разпорежда предаване 
на данни до трета държава или 
международна организация, което не е 
разрешено с решение относно 
адекватността или чрез подходящи 
гаранции, или чрез дерогация съгласно 

л) извършва или разпорежда предаване 
на данни до трета държава или 
международна организация, което не е 
разрешено с решение относно 
адекватността или чрез подходящи 
гаранции, или чрез дерогация съгласно 
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членове 40―44; членове 40―44;
м) не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 
преустановяване на потоците от данни 
от надзорния орган съгласно член 53, 
параграф 1;

м) не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 
преустановяване на потоците от данни 
от надзорния орган съгласно член 53, 
параграф 1;

н) не изпълнява задълженията да 
подпомага, да отговаря или да 
предоставя значима информация на 
надзорния орган, или да му осигурява 
достъп до помещенията съгласно 
член 28, параграф 3, член 29, член 34, 
параграф 6 и член 53, параграф 2;

н) не изпълнява задълженията да 
подпомага, да отговаря или да 
предоставя значима информация на 
надзорния орган, или да му осигурява 
достъп до помещенията съгласно 
член 28, параграф 3, член 29, член 34, 
параграф 6 и член 53, параграф 3;

о) не спазва правилата за опазване на 
професионалната тайна съгласно 
член 84.

о) не спазва правилата за опазване на 
професионалната тайна съгласно 
член 84.

Or. en

Обосновка

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Изменение 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от средната му обща
годишна печалба, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:
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Изменение 2921
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

6. Надзорният орган налага глоба, 
която не надвишава 1 000 000 EUR, а в 
случай на предприятие — 5 % от 
годишния му световен оборот, на всеки, 
който умишлено или по небрежност 
нарушава разпоредби на настоящия 
регламент, различни от посочените в 
параграфи 4 и 5.

а) обработва лични данни без никакво 
или без достатъчно правно основание 
за обработването или не спазва 
условията за съгласие съгласно 
членове 6, 7 и 8;
б) обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;
в) не се съобразява с възражение или 
не спазва изискването съгласно 
член 19;
г) не спазва условията по отношение 
на мерките, основани на профилиране, 
съгласно член 20;
д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;
е) не определя свой представител 
съгласно член 25;
ж) обработва или разпорежда 
обработването на лични данни в 
нарушение на задълженията по 
отношение на обработването от 
името на администратор съгласно 
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членове 26 и 27;
з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на 
личните данни, или не уведомява 
своевременно или изчерпателно за 
нарушението надзорния орган или 
субекта на данни съгласно членове 31 
и 32;
и) не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;
й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;
к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;
л) извършва или разпорежда предаване 
на данни до трета държава или 
международна организация, което не 
е разрешено с решение относно 
адекватността или чрез подходящи 
гаранции, или чрез дерогация съгласно 
членове 40―44;
м) не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 
преустановяване на потоците от 
данни от надзорния орган съгласно 
член 53, параграф 1;
н) не изпълнява задълженията да 
подпомага, да отговаря или да 
предоставя значима информация на 
надзорния орган, или да му осигурява 
достъп до помещенията съгласно 
член 28, параграф 3, член 29, член 34, 
параграф 6 и член 53, параграф 2;
о) не спазва правилата за опазване на 
професионалната тайна съгласно 
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член 84.

Or. en

Изменение 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

6. Надзорният орган налага глоба, 
която не надвишава 1 000 000 EUR, а в 
случай на предприятие — 5 % от 
годишния му световен оборот, която 
от двете суми е по-висока, на всеки, 
който умишлено или по небрежност 
нарушава разпоредби на настоящия 
регламент, различни от посочените в 
параграфи 4 и 5.

а) обработва лични данни без никакво 
или без достатъчно правно основание 
за обработването или не спазва 
условията за съгласие съгласно 
членове 6, 7 и 8;
б) обработва специални категории 
данни в нарушение на членове 9 и 81;
в) не се съобразява с възражение или 
не спазва изискването съгласно 
член 19;
г) не спазва условията по отношение 
на мерките, основани на профилиране, 
съгласно член 20;
д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;
е) не определя свой представител 
съгласно член 25;
ж) обработва или разпорежда 
обработването на лични данни в 
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нарушение на задълженията по 
отношение на обработването от 
името на администратор съгласно 
членове 26 и 27;
з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на 
личните данни, или не уведомява 
своевременно или изчерпателно за 
нарушението надзорния орган или 
субекта на данни съгласно членове 31 
и 32;
и) не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;
й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;
к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;
л) извършва или разпорежда предаване 
на данни до трета държава или 
международна организация, което не 
е разрешено с решение относно 
адекватността или чрез подходящи 
гаранции, или чрез дерогация съгласно 
членове 40―44;
м) не спазва дадено разпореждане, 
временна или окончателна забрана за 
обработване или наложено 
преустановяване на потоците от 
данни от надзорния орган съгласно 
член 53, параграф 1;
н) не изпълнява задълженията да 
подпомага, да отговаря или да 
предоставя значима информация на 
надзорния орган, или да му осигурява 
достъп до помещенията съгласно 
член 28, параграф 3, член 29, член 34, 
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параграф 6 и член 53, параграф 2;
о) не спазва правилата за опазване на 
професионалната тайна съгласно 
член 84.

Or. en

Изменение 2923
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

6. Надзорният орган може да наложи
глоба в максимален размер до 1 000 
000 EUR на всеки, който умишлено:

Or. en

Изменение 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му 
световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

6. Въз основа на тежестта на 
нарушението надзорният орган налага 
глоба или отправя предупреждение на 
всеки, който умишлено или по 
небрежност:

Or. en
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Изменение 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие — в 
максимален размер до 5 % от годишния 
му световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност:

Or. en

Изменение 2926
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност: 

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
при нарушение, извършено от
предприятие с възмездна цел, в 
максимален размер до 2 % от годишния 
му световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност: 

Or. de

Изменение 2927
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

6. За по-тежки нарушения 
надзорният орган налага глоба 
съгласно същите критерии, като 
посочените в член 79, параграф 4 в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие — в 
максимален размер до 2 % от годишния 
му световен оборот, на всеки, който: 

Or. en

Изменение 2928
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Надзорният орган налага глоба в 
максимален размер до 1 000 000 EUR, а 
в случай на предприятие в максимален 
размер до 2 % от годишния му световен 
оборот, на всеки, който умишлено или 
по небрежност:

6. Надзорният орган може да наложи
глоба в максимален размер до 
1 000 000 EUR, а в случай на 
предприятие — в максимален размер до 
2 % от годишния му световен оборот, на 
всеки, който умишлено или по 
небрежност:

Or. en

Обосновка

Надзорните органи се нуждаят от право на преценка, за да решат дали и каква глоба 
да бъде наложена.

Изменение 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не се съобразява с възражение или не 
спазва изискването съгласно член 19;

в) не се съобразява с възражение или не 
спазва изискването съгласно член 19, 
освен когато обосновано се изтъкват 
реално съществуващи законови 
причини или основания в 
съответствие с настоящия 
регламент;

Or. es

Изменение 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не спазва условията по отношение 
на мерките, основани на профилиране, 
съгласно член 20;

заличава се

Or. es

Изменение 2931
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;

заличава се

Or. en
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Изменение 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) не приема вътрешни политики или 
не предприема подходящи мерки за 
осигуряване и доказване на 
съответствие съгласно членове 22, 23 
и 30;

заличава се

Or. es

Изменение 2933
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) не определя свой представител 
съгласно член 25;

заличава се

Or. en

Изменение 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на личните 
данни, или не уведомява своевременно 
или изчерпателно за нарушението 
надзорния орган или субекта на данни 
съгласно членове 31 и 32;

з) не предупреждава или не уведомява 
за нарушение на сигурността на личните 
данни, или не уведомява своевременно 
или изчерпателно за нарушението 
надзорния орган или субекта на данни в 
случаите, когато това е 
задължително, съгласно членове 31 и 
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32;

Or. es

Изменение 2935
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) не извършва оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните или обработва лични данни 
без предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно членове 33 и 
34;

заличава се

Or. en

Изменение 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) не извършва оценка на въздействието 
върху защитата на данните или 
обработва лични данни без 
предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган съгласно член 33 и 
член 34;

и) не извършва оценка на въздействието 
върху защитата на данните или 
обработва лични данни без 
предварително разрешение или 
предварителна консултация от 
надзорния орган в случаите, когато
това е задължително, съгласно 
член 33 и член 34;

Or. es
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Изменение 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) не определя длъжностно лице по 
защита на данните или не осигурява 
условията за изпълнение на задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;

й) не осигурява условията, за да бъде в 
състояние длъжностното лице по 
защита на данните да изпълни задачите 
съгласно членове 35, 36 и 37;

Or. es

Изменение 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) злоупотребява с печат или 
маркировка за защита на данните по 
смисъла на член 39;

к) злоупотребява с печат, маркировка 
или сертифициране за защита на 
данните по смисъла на член 39;

Or. es

Изменение 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. По смисъла на настоящия член 
данните за решенията за 
неподлежащи на обжалване санкции 
за нарушения поради небрежност се 
заличават съобразно следните 
срокове:
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а) две години в случай на санкции, 
водещи до някоя от глобите, посочени 
в параграф 4;
б) четири години в случай на санкции, 
водещи до някоя от глобите, посочени 
в параграф 5;
в) шест години в случай на санкции, 
водещи до някоя от глобите, посочени 
в параграф 6.

Or. es

Изменение 2940
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Глоба за нарушения съгласно 
параграф 6 може да бъде налагана 
само за конкретно обработване на 
лични данни. Когато определя 
глобата за нарушение съгласно 
посоченото в този параграф, 
надзорният орган взема предвид 
следните факти и обстоятелства:
а) степента, до която 
администраторът или основното 
предприятие, съгласно посоченото в 
член 22, параграф 4, са приели 
вътрешни политики и са приложили 
мерки в съответствие с членове 22, 23 
и 30 по отношение на такова 
обработване;
б) фактът дали администраторът 
или основното предприятие, съгласно 
посоченото в член 22, параграф 4, са 
определили длъжностно лице по 
защита на данните съгласно член 35;
в) степента, до която 
администраторът е разрешил на 
длъжностното лице по защита на 
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данните, ако има такова, да 
изпълнява задълженията си съгласно 
посоченото в член 37 по отношение 
на такова обработване;
г) степента, до която длъжностното 
лице по защита на данните, ако има 
такова, е взело участие при 
вземането на решение по отношение 
на такова обработване или при 
неговото изпълнение;
д) фактът дали координаторът е 
извършил или не оценка на 
въздействието върху 
неприкосновеността на личния 
живот по отношение на такова 
обработване;
е) фактът дали координаторът е 
спазил или не член 26, по 
целесъобразност; и
ж) степента, до която 
администраторът е дал указания на 
обработващия лични данни, ако има 
такъв, съгласно член 27. 

Or. en

Обосновка

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Изменение 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. По смисъла на настоящия член 
данните за решенията за 
неподлежащи на обжалване санкции 
за нарушения поради груба или 
умишлена небрежност се заличават 
съобразно следните срокове:
а) пет години в случай на санкции, 
водещи до някоя от глобите, посочени 
в параграф 4;
б) десет години в случай на санкции, 
водещи до някоя от глобите, посочени 
в параграф 5;
в) петнадесет години в случай на 
санкции, водещи до някоя от глобите, 
посочени в параграф 6;

Or. es

Изменение 2942
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени 
в параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени 
в параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 2944
Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени 
в параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 2945
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 7. На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени в 
параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2.

правомощието, след като поиска 
становището на Европейския 
комитет по защита на данните, да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени в 
параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2, и размера на 
стандартната издръжка на живота.

Or. en

Изменение 2946
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени в 
параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2.

7. При наличие на убедителни 
доказателства за проява на 
продължителна или груба 
небрежност от страна на 
организациите при изпълнението на 
техните задължения съгласно 
настоящия регламент или при 
неуспех на тези санкции да възпрат 
извършването на тежки нарушения, 
които не могат да бъдат отстранени 
по силата на настоящата рамка. На 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера или 
условията на административните 
глоби, посочени в параграфи 4, 5 и 6, 
като се вземат предвид критериите, 
посочени в параграф 2.

Or. en
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Изменение 2947
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Член 79, параграфи 4—7 не се 
прилагат за публични органи. 
Надзорният орган няма право да 
определя и налага глоби на публични 
органи.

Or. en

Изменение 2948
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията представя 
предложение за законодателен акт с 
цел определяне на критериите и 
изискванията за съвместна и лична 
отговорност на управителния съвет 
на администратора и на 
обработващия лични данни, и по-
конкретно на члена на управителния 
съвет, посочен в член 37а, в случаите 
на неспазване на разпоредбите на 
настоящия регламент в срок от една 
година след влизането му в сила.

Or. en

Изменение 2949
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 79 - параграф 7б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Комисията представя 
предложение за законодателен акт с 
цел определяне на критериите и 
изискванията за административни и 
наказателни санкции срещу 
управителния съвет, по-конкретно 
срещу неговия член, посочен в 
член 37а, в случаите на неспазване на 
разпоредбите на настоящия 
регламент, който причинява или е 
причинил вреда на субекти на данни, в 
срок от една година след влизането в 
сила на регламента.

Or. en

Изменение 2950
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7в. Комисията представя 
предложение за законодателен акт с 
цел определяне на условията и 
критериите за гарантиране на 
правната защита на лицата, 
подаващи сигнали за нарушения, в 
срок от една година след влизане в 
сила на настоящия регламент. 

Or. en


