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Изменение 2951
Cecilia Wikström

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите 
принципи в глава II, относно правата
на субекта на данни в глава III, 
относно администратора и 
обработващия лични данни в глава IV,
относно предаването на лични данни 
на трети държави и международни 
организации в глава V, относно 
независимите надзорни органи в
глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.

1. Глава ІІ (Принципи), глава ІІІ (Права
на субекта на данни), глава ІV 
(Администратор и обработващ лични 
данни), глава V (Предаване на лични 
данни на трети държави и 
международни организации), глава VІ
(Независими надзорни органи),
глава VІІ (Сътрудничество и 
съгласуваност), както и членове 73, 
74, 76 и 79 от глава VІІІ (Средства за 
съдебна защита, отговорност и 
санкции) не се прилагат за 
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.

Or. en

Обосновка

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Изменение 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer
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Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите 
принципи в глава II, относно правата 
на субекта на данни в глава III,
относно администратора и 
обработващия лични данни в глава IV,
относно предаването на лични данни 
на трети държави и международни 
организации в глава V, относно 
независимите надзорни органи в
глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, 
когато то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите 
на художественото или 
литературното изразяване, за да се 
съгласува правото на защита на личните 
данни с разпоредбите, уреждащи 
свободата на изразяване.

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
текстовете в тяхната цялост на 
глава II, глава III, глава IV, глава V,
глава VI и глава VII, за да се съгласува 
правото на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване, в съответствие с 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и позоваването в 
нея на ЕКПЧ.

Or. en

Обосновка

Формулировката в предложението на Комисията би могла да се възприеме погрешно и 
да доведе до тълкуването, че действието само на някои членове или параграфи от 
посочените глави може да бъде ограничено заради свободата на словото. 
Променената формулировка е недвусмислена и юридически ясна. Освен това фразата 
„единствено за журналистически цели или за целите на литературното или 
художественото изразяване“ не е достатъчно широкообхватна и би могла да създаде 
проблеми за медийни услуги, които боравят с поверителни данни, необходими за 
тяхната журналистическа работа, макар че самото обработване на данните няма 
журналистически характер.

Изменение 2953
Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, 
когато то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите 
на художественото или 
литературното изразяване, за да се 
съгласува правото на защита на личните 
данни с разпоредбите, уреждащи 
свободата на изразяване.

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII, когато е
необходимо, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване, в съответствие с 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и позоваването в 
нея на ЕКПЧ.

Or. en

Изменение 2954
Judith Sargentini

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
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в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, 
когато то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите 
на художественото или 
литературното изразяване, за да се 
съгласува правото на защита на личните 
данни с разпоредбите, уреждащи 
свободата на изразяване.

в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII, за да се 
съгласува правото на защита на личните 
данни с разпоредбите, уреждащи 
свободата на изразяване, в 
съответствие с Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и позоваването в нея на ЕКПЧ.

Or. en

Обосновка

Идентично на предложеното от докладчика изменение 324 с изключение на това, че в 
него не се добавя изразът „когато е необходимо“. Тези думи биха могли да бъдат 
разбрани (погрешно) като отслабване на задължението на държавите членки да 
предвиждат изключения и дерогации заради свободата на изразяване.

Изменение 2955
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, 
когато то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите 
на художественото или 
литературното изразяване, за да се 
съгласува правото на защита на личните 

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII, когато е 
необходимо, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване в съответствие с Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз.
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данни с разпоредбите, уреждащи 
свободата на изразяване.

Or. en

Изменение 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, когато
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите принципи 
в глава II, относно правата на субекта на 
данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII и 
разпоредбите във връзка с 
обработването на данни за 
здравословното състояние и 
обработването на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели, когато 
това е необходимо за обработването на 
лични данни единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.

Or. en

Обосновка

Това е в съответствие с членове 81 и 83.
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Изменение 2957
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите 
принципи в глава II, относно правата
на субекта на данни в глава III, 
относно администратора и 
обработващия лични данни в глава IV,
относно предаването на лични данни 
на трети държави и международни 
организации в глава V, относно 
независимите надзорни органи в
глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.

1. Глава ІІ (Принципи), глава ІІІ (Права
на субекта на данни), глава ІV 
(Администратор и обработващ лични 
данни), глава V (Предаване на лични 
данни на трети държави и 
международни организации), глава VІ
(Независими надзорни органи),
глава VІІ (Сътрудничество и 
съгласуваност), както и членове 73, 
74, 76 и 79 от глава VІІІ (Средства за 
съдебна защита, отговорност и 
санкции) не се прилагат за 
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.

Or. en

Изменение 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите 
принципи в глава II, относно правата на 

1. Глава II, разпоредбите относно 
правата на субекта на данни в глава III, 
относно администратора и 
обработващия лични данни в глава IV, 
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субекта на данни в глава III, относно 
администратора и обработващия лични 
данни в глава IV, относно предаването 
на лични данни на трети държави и 
международни организации в глава V, 
относно независимите надзорни органи 
в глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за 
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.

относно предаването на лични данни на 
трети държави и международни 
организации в глава V, относно 
независимите надзорни органи в 
глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII не следва да 
се прилагат за обработването на лични 
данни, когато то се извършва за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване, като се вземат предвид 
също така технологичното развитие 
и новите цифрови медии.

Or. en

Изменение 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите 
принципи в глава II, относно правата 
на субекта на данни в глава III, 
относно администратора и
обработващия лични данни в глава IV, 
относно предаването на лични данни 
на трети държави и международни 
организации в глава V, относно 
независимите надзорни органи в
глава VI и сътрудничеството и 
съгласуваността в глава VII за
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 

1. Глава ІІ (Принципи), глава ІІІ (Права 
на субекта на данни), глава ІV
(Администратор и обработващ лични 
данни), глава V (Предаване на лични 
данни на трети държави и 
международни организации), глава VІ 
(Независими надзорни органи),
глава VІІ (Сътрудничество и 
съгласуваност), както и членове 73, 
74, 76 и 79 от глава VІІІ (Средства за 
съдебна защита, отговорност и 
санкции) и глава X не се прилагат към
обработването на лични данни, когато 
то се извършва единствено за 
журналистически цели или за целите на 
художественото или литературното 
изразяване, за да се съгласува правото 
на защита на личните данни с 
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на защита на личните данни с 
разпоредбите,уреждащи свободата на 
изразяване.

разпоредбите, уреждащи свободата на 
изразяване.

Or. de

Обосновка

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Изменение 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се съгласува правото на 
защита на личните данни с принципа 
на публичен достъп до официални 
документи, личните данни в 
документи, съхранявани от публичен 
орган или публична структура, могат 
да бъдат разкривани от този орган 
или структура в съответствие със 
законодателството на държавата 
членка относно публичния достъп до 
официални документи.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира, че публичният контрол върху 
обществените дела не е неправомерно възпрепятстван от разпоредбите за защита на 
данните и че принципът на публичен достъп до официални документи е гарантиран в 
настоящия регламент.
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Изменение 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Европейският комитет по 
защита на данните, след 
консултации с представители на 
пресата, автори и хора на 
изкуството, субекти на данните и 
организации на гражданското 
общество, издава насоки относно 
това кога изключенията или 
дерогациите съгласно параграф 1 
могат да бъдат необходими.

Or. en

Изменение 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Европейският комитет по 
защита на данните, след 
консултации с представители на 
пресата, автори и хора на 
изкуството, субекти на данните и 
организации на гражданското 
общество, издава насоки относно 
това кога изключенията или 
дерогациите съгласно параграф 1 
могат да бъдат необходими.

Or. en

Обосновка

С цел по-добра защита на свободата на изразяване и научните изследвания.
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Изменение 2963
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в 
своето право, които приема по 
силата на параграф 1, най-късно до 
датата, посочена в член 91, 
параграф 2, и я уведомява незабавно за 
всеки последващ закон за изменение 
или изменение, което ги засяга.

заличава се

Or. en

Изменение 2964
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в 
своето право, които приема по 
силата на параграф 1, най-късно до 
датата, посочена в член 91, 
параграф 2, и я уведомява незабавно за 
всеки последващ закон за изменение 
или изменение, което ги засяга.

заличава се

Or. en

Изменение 2965
Cecilia Wikström
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Предложение за регламент
Член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в 
своето право, които приема по 
силата на параграф 1, най-късно до 
датата, посочена в член 91, 
параграф 2, и я уведомява незабавно за 
всеки последващ закон за изменение 
или изменение, което ги засяга.

заличава се

Or. en

Изменение 2966
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в 
своето право, които приема по 
силата на параграф 1, най-късно до 
датата, посочена в член 91, 
параграф 2, и я уведомява незабавно за 
всеки последващ закон за изменение 
или изменение, което ги засяга.

заличава се

Or. en

Изменение 2967
Cecilia Wikström

Предложение за регламент
Член 80а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80а
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Обработване на лични данни и 
публичен достъп до официални 

документи
Личните данни в документи, 
съхранявани от публичен орган или 
публична структура, могат да бъдат 
разкривани от този орган или 
структура в съответствие със 
законодателството на държавата 
членка относно публичния достъп до 
официални документи, което 
съгласува правото на защита на 
личните данни с принципа на 
публичен достъп до официални 
документи.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира, че публичният контрол върху 
обществените дела не е неправомерно възпрепятстван от разпоредбите за защита на 
данните. Следователно, както се посочва в становища на ЕНОЗД, работната група 
по член 29 и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), принципът на 
публичен достъп до официални документи следва да бъде гарантиран в отделен член, а 
не само в съображение.

Изменение 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Предложение за регламент
Член 80а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80а
Обработване на лични данни и 
публичен достъп до официални

документи
Личните данни в документи, 
съхранявани от публичен орган или 
публична структура, могат да бъдат 
разкривани от този орган или 
структура в съответствие с правото 
на Съюза или на държавата членка 
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относно публичния достъп до 
официални документи, за да се 
съгласува правото на защита на 
личните данни с принципа на 
публичен достъп до официални 
документи.

Or. en

Изменение 2969
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 80а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80а
Достъп до документи

1. В своето национално 
законодателство държавите членки 
могат да предвидят разпоредби, 
необходими за съгласуване на правото 
на достъп до документи с 
принципите в глава ІІ.
2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за разпоредбите в своето 
право, които приема по силата на 
параграф 1, най-късно до датата, 
посочена в член 91, параграф 2, и я 
уведомява незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги 
засяга.

Or. en

Обосновка

(Вж. изменение 11 на съображение 18, предложено от докладчика.) Този член 
гарантира, че съществуващите закони относно свободата на информацията и 
достъпа до документите остават незасегнати.
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Изменение 2970
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 80а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80а
Държавите членки могат да 
определят условията за обработване 
на национален идентификационен 
номер или всякакъв друг 
идентификатор с общо приложение.

Or. en

Изменение 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 80а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80а
Обработване на лични данни и 
принцип на публичен достъп до 

официални документи
Настоящият регламент дава 
възможност при прилагане на 
неговите разпоредби да се взема 
предвид принципът на публичен 
достъп до официални документи. 
Личните данни в документи, 
съхранявани от публичен орган или 
публична структура, могат да бъдат 
разкривани от този орган или 
структура в съответствие със 
законодателството на държавата 
членка, което се прилага спрямо 
публичния орган или публичната 
структура. Подобно законодателство 
съгласува правото на защита на 
личните данни с принципа на 
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публичен достъп до официални 
документи.

Or. en

Изменение 2972
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 81 заличава се
Обработване на лични данни за 
здравословното състояние
1. В рамките на настоящия 
регламент и в съответствие с член 9, 
параграф 2, буква з) обработването на 
лични данни за здравословното 
състояние трябва да се основава на 
правото на Съюза или на правото на 
държава членка, в което са 
предвидени подходящи и специални 
мерки за гарантиране на законните 
интереси на субекта на данните, и да 
е необходимо:
а) за целите на профилактичната 
или трудовата медицина, 
поставянето на медицинска диагноза, 
предоставянето на грижи или 
лечение или за управлението на 
здравното обслужване и когато тези 
данни се обработват от здравен 
специалист, който е обвързан със 
задължение за опазване на 
професионална тайна или от друго 
лице, което също е обвързано с 
равностойно задължение за 
поверителност по силата на правото 
на дадена държава членка или на 
разпоредби, установени от 
компетентни национални органи; или
б) по причини от обществен интерес 
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в областта на общественото здраве 
като защитата срещу сериозни 
трансгранични заплахи за здравето 
или осигуряването на високи 
стандарти за качество и 
безопасност, наред с другото, за 
лекарствените продукти или 
медицинските изделия; или
в) по други причини от обществен 
интерес в области като и социалната 
защита, особено с цел да се 
гарантират качеството и 
рентабилността на използваните 
процедури за уреждане на искове за 
обезщетения и услуги в системата на 
здравното осигуряване.
2. Обработването на лични данни за 
здравословното състояние, което е 
необходимо за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели като 
списъци на пациенти, изготвени с цел 
подобряване на диагностиката, 
разграничаване на сходни по вид 
заболявания и подготвяне на 
изследвания за терапии, подлежи на 
условията и гаранциите, посочени в 
член 83.
3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
причините от обществен интерес в
областта на общественото здраве, 
посочени в параграф 1, буква б), както 
и на критериите и изискванията за 
гаранциите за обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 2973
Marie-Christine Vergiat
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Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 2974
Sirpa Pietikäinen

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) при спазване на изключението по 
параграф 1, буква б), данни, които 
попадат в категориите данни, 
обхванати от членове 8 и 9, могат да 
се обработват за исторически, 
статистически или научни 
изследвания само със съгласието на 
субектите на данните. Съгласието 
може да бъде дадено като еднократно 
съгласие за обхвата на изследване с 
определено съдържание.

Or. en
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Изменение 2975
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по причини от обществен интерес в 
областта на общественото здраве като 
защитата срещу сериозни 
трансгранични заплахи за здравето или 
осигуряването на високи стандарти за 
качество и безопасност, наред с другото, 
за лекарствените продукти или 
медицинските изделия; или 

б) по причини от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, като 
защитата срещу сериозни 
трансгранични заплахи за здравето или 
осигуряването на високи стандарти за 
качество и безопасност, наред с другото, 
за лекарствените продукти или 
медицинските изделия и ако 
обработването се осъществява от 
лице, обвързано със задължение за 
поверителност; или

Or. fr

Изменение 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по причини от обществен интерес в 
областта на общественото здраве като
защитата срещу сериозни 
трансгранични заплахи за здравето или 
осигуряването на високи стандарти за 
качество и безопасност, наред с другото, 
за лекарствените продукти или 
медицинските изделия; или

б) по причини от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, 
включително защитата срещу сериозни 
трансгранични заплахи за здравето или 
осигуряването на високи стандарти за 
качество и безопасност, наред с другото, 
за лекарствените продукти или 
медицинските изделия; или

Or. es
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Изменение 2977
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по причини от обществен интерес в 
областта на общественото здраве като 
защитата срещу сериозни 
трансгранични заплахи за здравето или 
осигуряването на високи стандарти за 
качество и безопасност, наред с другото, 
за лекарствените продукти или 
медицинските изделия; или 

(Не се отнася до българския текст)

Or. fr

Изменение 2978
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по други причини от обществен 
интерес в области като и социалната 
защита, особено с цел да се гарантират 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване.

в) по други причини от обществен 
интерес в области, като социалната 
защита, особено с цел да се гарантират 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване и 
предоставянето на здравни услуги.

Or. en

Изменение 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по други причини от обществен 
интерес в области като и социалната 
защита, особено с цел да се гарантират 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване.

в) по други причини от обществен 
интерес в области, като социалната 
защита, особено с цел да се гарантират 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване и 
предоставянето на здравни услуги.
Подобно обработване на лични данни 
за здравословно състояние поради 
причини от обществен интерес не 
следва да води до обработването на 
данни за други цели от трети страни, 
като работодатели, 
застрахователни дружества или 
банки.

Or. en

Обосновка

Необходимо е в член 81 да бъде преповторено съображение 123. Потвърждава се, че 
лични данни за здравословно състояние не могат да се използват за други цели от 
трети страни, като работодатели, застрахователни дружества или банки.

Изменение 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по други причини от обществен 
интерес в области като и социалната 
защита, особено с цел да се 
гарантират качеството и 
рентабилността на използваните 
процедури за уреждане на искове за 
обезщетения и услуги в системата на 
здравното осигуряване.

в) по други причини от обществен 
интерес в области, като социалната 
защита, с цел да се гарантира мисията 
им съгласно определеното в 
националното законодателство на 
държавата членка, включително
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване.
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Or. en

Обосновка

В сегашния си вид член 81, параграф 1, буква в) посочва, че обработването на данни за 
здравословно състояние е необходимо за социалната защита, но формулировката му 
би могла да се разглежда като ограничителна.

Изменение 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по други причини от обществен 
интерес в области като и социалната 
защита, особено с цел да се гарантират 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване.

в) по други причини от обществен 
интерес в области, като социалната 
защита, особено с цел да се гарантират
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване и 
предоставянето на здравни услуги.

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение 2982
Nathalie Griesbeck

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по други причини от обществен 
интерес в области като и социалната 
защита, особено с цел да се гарантират 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 

в) по други причини от обществен 
интерес в области, като социалната 
защита, особено с цел да се гарантират 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
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системата на здравното осигуряване. системата на здравното осигуряване,
както и в контекста на задачите, 
определени от законите на 
държавите членки в областта на 
социалната защита.

Or. fr

Обосновка

Изменението цели да предостави по-голяма свобода на действие на държавите членки 
в областта на социалната защита предвид комплексния характер на тази сфера и 
преследваните цели.

Изменение 2983
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по други причини от обществен 
интерес в области като и социалната 
защита, особено с цел да се гарантират 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване.

в) по други причини от обществен 
интерес в области, като социалната 
защита, особено с цел да се гарантират 
качеството на използваните процедури 
за уреждане на искове за обезщетения и 
услуги в системата на здравното 
осигуряване.

Or. fr

Обосновка

Качеството и сигурността на процедурите трябва да бъдат сред основните 
гаранции, предвидени в областта на защитата на данните, още повече когато се 
отнася до данни за здравословно състояние, чието изключително чувствително 
естество следва да се подчертае. Тези гаранции и мерките, предприети за тяхното 
прилагане, са още по-важни в настоящия контекст на разработване на електронно 
здравеопазване, което превръща в съществен елемент по-високата степен на 
сигурност на данните за здравословно състояние.

Изменение 2984
Wim van de Camp
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Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) за целите на сключването или 
изпълнението на застрахователни 
договори, особено за извършване на 
оценка на застрахователните 
рискове, изчисляване на 
застрахователните премии, 
уреждане на претенции и изплащане 
на обезщетения, както и за 
предотвратяване и установяване на 
измами по застрахователни договори.

Or. en

Обосновка

Обработването на съответните данни за здравословното състояние е от основно 
значение за предоставянето на застрахователни услуги (например застраховка 
„Живот“) и следва да бъде позволено за оценка на застрахователните рискове, 
изчисляване на премии, уреждане на претенции и изплащане на обезщетения без 
задължението да се изисква изричното, специално и информирано съгласие на субекта 
на данните преди всяко обработване.

Изменение 2985
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обработването на лични данни за 
здравословното състояние, което е 
необходимо за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели като 
списъци на пациенти, изготвени с цел 
подобряване на диагностиката, 
разграничаване на сходни по вид 
заболявания и подготвяне на 
изследвания за терапии, подлежи на 

2. Без да се засягат изключенията и 
дерогациите по член 80, обработването 
на лични данни за здравословното 
състояние, което е необходимо за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели, като 
списъци на пациенти, изготвени с цел 
подобряване на диагностиката, 
разграничаване на сходни по вид 
заболявания и подготвяне на 
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условията и гаранциите, посочени в 
член 83.

изследвания за терапии, подлежи на 
условията и гаранциите, посочени в 
член 83.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни, че член 81 допълва член 80, а не го ограничава.

Изменение 2986
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обработването на лични данни за 
здравословното състояние, което е 
необходимо за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели като 
списъци на пациенти, изготвени с цел 
подобряване на диагностиката, 
разграничаване на сходни по вид 
заболявания и подготвяне на 
изследвания за терапии, подлежи на 
условията и гаранциите, посочени в 
член 83.

2. Обработването на лични данни за 
здравословното състояние, което е 
необходимо за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели, се 
разрешава само със съгласието на 
субекта на данните и подлежи на 
условията и гаранциите, посочени в 
член 83.

Or. en

Изменение 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато е необходимо субектът на 
данните да даде своето съгласие за 
обработването на лични данни за 
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здравословно състояние, следва да се 
дава възможност за общо съгласие. 
Във всеки случай държавите членки 
могат да предвидят изключения от 
изискването за съгласие за 
използването на лични данни за 
научни изследвания, както е посочено 
в параграф 2, във връзка с научни 
изследвания, които служат на важен 
обществен интерес. По отношение на 
подобни изключения за обработване 
на данни се прилага изискване то да се 
осъществява, ако е приемливо, като 
се използват анонимизирани или 
псевдонимизирани данни. Данните 
трябва да бъдат анонимизирани или 
псевдонимизирани по най-високите 
технически стандарти и да бъдат 
взети всички необходими мерки за 
предотвратяване на повторна 
идентификация на субектите на 
данните.

Or. en

Обосновка

Даване на „общо съгласие“ е практично решение за закрила и насърчаване на 
научните изследвания в областта на здравето.

Изменение 2988
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Събирането и повторното 
използване на данни за здравословно 
състояние за търговски цели не е 
съвместимо с настоящия регламент.

Or. fr
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Изменение 2989
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
причините от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, 
посочени в параграф 1, буква б), както 
и на критериите и изискванията за 
гаранциите за обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 2990
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
причините от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, 
посочени в параграф 1, буква б), както 
и на критериите и изискванията за 
гаранциите за обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. en
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Изменение 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
причините от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, 
посочени в параграф 1, буква б), както 
и на критериите и изискванията за 
гаранциите за обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. es

Изменение 2992
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
причините от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, 
посочени в параграф 1, буква б), както 
и на критериите и изискванията за 
гаранциите за обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. en



PE506.173v03-00 30/123 AM\929832BG.doc

BG

Изменение 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
причините от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, 
посочени в параграф 1, буква б), както 
и на критериите и изискванията за 
гаранциите за обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 2994
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
причините от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, 
посочени в параграф 1, буква б), както 
и на критериите и изискванията за 
гаранциите за обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. fr
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Изменение 2995
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на причините 
от обществен интерес в областта на 
общественото здраве, посочени в 
параграф 1, буква б), както и на 
критериите и изискванията за 
гаранциите за обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на причините 
от обществен интерес в областта на 
общественото здраве, посочени в 
параграф 1, буква б).

Or. en

Изменение 2996
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на причините 
от обществен интерес в областта на 
общественото здраве, посочени в 
параграф 1, буква б), както и на 
критериите и изискванията за 
гаранциите за обработването на лични 
данни за целите, посочени в параграф 1.

3. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като поиска 
становището на Европейския 
комитет по защита на данните, да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на причините 
от обществен интерес в областта на 
общественото здраве, посочени в 
параграф 1, буква б), както и на 
критериите и изискванията за 
гаранциите за обработването на лични 
данни за целите, посочени в параграф 1.

Or. en
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Изменение 2997
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Администратор или обработващ 
лични данни може да предава лични 
данни на трета държава или 
международна организация за здравни 
цели само ако:
а) тези цели не могат да бъдат 
изпълнени по приемлив начин чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;
б) получателят няма приемлив 
достъп до данни, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран; както и
в) договорните клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните 
забраняват повторна идентификация 
на субекта на данни и ограничават 
обработването в съответствие с 
условията и гаранциите, определени в 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Предаването на псевдонимизирани данни за научноизследователски цели е допустимо.

Изменение 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Предложение за регламент
Член 81 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В рамките на настоящия 
регламент може да се обработват 
лични данни за целите на 
регулаторните предварителни и 
последващи маркетингови 
задължения на производител във 
връзка с клинична оценка на 
медицински изделия.

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение 2999
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 81a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 81a
Обработване на данни за целите на 

правоприлагането
Обработването на лични данни от 
съдилищата и съдия-изпълнителите 
подлежи на разпоредбите на 
процесуалното право, определени от 
Европейския съюз и държавите 
членки. То осигурява точен баланс 
между изискването за изслушване, 
защитата на личните данни и 
задължението за предоставяне на 
ефективна правна защита.

Or. de
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Обосновка

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Изменение 3000
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 81б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 81б
Обработване на данни в областта на 

изпълнението на 
присъди/изпълнението на наказания

Държавите членки могат, в 
съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент, 
да приемат специални законови 
разпоредби, с които се уточняват 
условията за обработването на лични 
данни от обществен интерес от 
съдилища, прокуратури и 
правоприлагащи органи във връзка с 
изпълнението на 
присъди/изпълнението на наказания.

Or. de

Изменение 3001
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 82
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82 заличава се
Обработване на данни в контекста на 
трудово правоотношение
1. В рамките на настоящия 
регламент държавите членки могат 
да приемат със закон специални 
разпоредби, с които се урежда 
обработването на личните данни на 
наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон 
или с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето 
и безопасността на работното 
място, както и за целите на 
упражняване и ползване на 
индивидуална или колективна основа 
на правата и облагите от заетостта, 
а също и за целите на прекратяване 
на трудовото правоотношение.
2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в 
своето право, които приема съгласно 
параграф 1, най-късно до датата, 
посочена в член 91, параграф 2, и я 
уведомява незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги 
засяга.
3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
гаранциите при обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

Or. en
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Обосновка

Хармонизирането на правните основи в цяла Европа чрез настоящия регламент следва 
да действа и по отношение на защитата на данните в контекста на трудово 
правоотношение. Поради това този член се заличава.

Изменение 3002
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат със 
закон специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат със 
закон или колективни споразумения
специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Or. en

Изменение 3003
Claude Moraes

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат 
със закон специални разпоредби, с 
които се урежда обработването на 
личните данни на наетите лица по 
трудово правоотношение, по-специално 
за целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

1. В съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент,
държавите членки могат да уреждат 
съобразно националното 
законодателство и практики
обработването на личните данни на 
наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Or. en

Изменение 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат със 
закон специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат със 
закон или колективно споразумение 
между работодатели и работници
специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
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с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, 
осъдителните присъди, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Or. en

Изменение 3005
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат със 
закон специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

1. В съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент,
държавите членки могат да приемат
съобразно националното 
законодателство и практики
специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
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правоотношение. 

Това не засяга правото на държавите 
членки да насърчават или допускат 
колективни споразумения между 
социалните партньори, които са по-
благоприятни за работниците. 
Нивото на защита на данните от 
настоящия регламент трябва да бъде 
минималният стандарт съгласно 
закона или колективните 
споразумения.

Or. en

Изменение 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент
държавите членки могат да приемат със 
закон специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение. 

1. В съответствие с правилата на 
настоящия регламент държавите членки 
могат да приемат със закон специални 
разпоредби – посредством правни 
норми – с които се урежда 
обработването на личните данни на 
наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално, но не 
изключително, за целите на набирането 
на персонал и кандидатстването за 
работа в рамките на обединението 
от предприятия, изпълнението на 
трудовия договор, включително 
изпълнението на задълженията, 
установени със закон и с колективни 
споразумения, на договорености в 
предприятията и колективните 
трудови договори, управлението, 
планирането и организацията на 
работата, здравето и безопасността на 
работното място, както и за целите на 
упражняване и ползване на 
индивидуална или колективна основа на 
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правата и облагите от заетостта, а също 
и за целите на прекратяване на 
трудовото правоотношение.

Нивото на защита, предвидено в 
настоящия регламент, е 
гарантирано.
Не се засяга правото на държавите 
членки да приемат по-благоприятни 
за служителите защитни разпоредби 
във връзка с обработването на лични 
данни в контекста на трудовите 
правоотношения.
Без да се засягат останалите 
разпоредби от настоящия регламент, 
посочените в параграф 1 правни 
разпоредби на държавите членки 
обхващат най-малко следните 
минимални стандарти:

Or. de

Изменение 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия 
регламент държавите членки могат да 
приемат със закон специални 
разпоредби, с които се урежда 
обработването на личните данни на 
наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 

1. Държавите членки могат в 
съответствие с националното 
законодателство и практики да 
приемат специални разпоредби, с които 
се урежда обработването на личните 
данни на наетите лица на трудовия 
пазар, по-специално, но без да се 
ограничава до целите на набирането на 
персонал, изпълнението на трудовия 
договор, включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
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ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение. Настоящият 
регламент признава ролята на 
социалните партньори. В държавите, 
в които уреждането на заплащането 
и различни други условия на труд е 
предоставено на участващите в 
пазара на труда страни чрез 
колективни споразумения, при 
прилагането на член 6, параграф 1, 
буква е) следва да се обърне специално 
внимание на правата и задълженията 
на социалните партньори съгласно 
колективните споразумения.

Or. en

Изменение 3008
Jean Lambert

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат със 
закон специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 

1. В съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент, и 
като вземат предвид принципа на 
пропорционалност, държавите членки 
могат да приемат посредством правни 
норми специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално, но без 
да се ограничава до целите на 
набирането на персонал и 
кандидатстването за работа в 
рамките на обединението от 
предприятия, изпълнението на 
трудовия договор, включително 
изпълнението на задълженията,
установени със закон и с колективни 
споразумения, договорености в 
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целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

предприятията и колективни 
споразумения в съответствие с 
националното законодателство и 
практика, управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Не се засяга правото на държавите 
членки - или на социалните 
партньори посредством 
колективните споразумения - да 
приемат по-благоприятни за 
служителите защитни разпоредби 
във връзка с обработването на лични 
данни в контекста на трудовите 
правоотношения.

Or. en

Изменение 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат със 
закон специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
организацията на работата, здравето и 

1. В съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент,
държавите членки могат да приемат със 
закон специални разпоредби, с които се 
урежда обработването на личните данни 
на наетите лица по трудово 
правоотношение, по-специално за 
целите на набирането на персонал, 
изпълнението на трудовия договор, 
включително изпълнението на 
задълженията, установени със закон или 
с колективни споразумения, 
управлението, планирането и 
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безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

организацията на работата, здравето и 
безопасността на работното място, 
както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Or. en

Изменение 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се засяга правото на държавите 
членки да приемат по-благоприятни 
за служителите защитни разпоредби 
във връзка с обработването на лични 
данни в контекста на трудовите 
правоотношения.

Or. de

Изменение 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Не се допуска профилиране в 
контекста на трудовите 
правоотношения.

Or. de
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Изменение 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Забранено е следното обработване 
на данни от работодателя в 
контекста на трудово 
правоотношение:
а) обработване на данни, без 
предварително на работника да е 
предоставена информация съгласно 
член 14;
б) обработване на генетични данни;
в) обработване на медицински данни;
г) наблюдение на представители на 
професионални съюзи и на 
работниците при изпълнение на 
функциите им, включително вписване 
на работници в черни списъци.

Or. en

Изменение 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Данните за наетите лица могат 
да се обработват изключително по 
начин и за целите, които или
a) са определени от национален закон 
и имат задължителен характер; или
б) са необходими за основанието, 
изпълнението или прекратяването на 
трудовото правоотношение; или
в) са необходими за изпълнението на 
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задълженията, предвидени в трудовия 
договор, или за упражняването на 
произтичащите от трудовото 
правоотношение права; или
г) са необходими за правилното 
функциониране на информационно-
техническите системи; или
д) са необходими във връзка с 
предоставяните в рамките на 
предприятието услуги, които се 
използват свободно от наетите лица.

Or. de

Изменение 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Забранено е следното обработване 
на данни от работодателя или от 
трета страна, пряко или непряко 
свързана с работодателя или която 
работи по разпореждане или за 
сметка на работодателя, в 
контекста на трудово 
правоотношение:
а) обработване без предварително на 
работника да е предоставена 
информация съгласно член 14;
б) осъществяване на постоянен 
контрол върху работниците или 
контрол върху работата и 
поведението им, независимо от 
използваната технология;
в) обработване на генетични данни;
г) обработване на медицински данни;
д) наблюдение на представители на 
професионални съюзи и на 
работниците при изпълнение на 
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функциите им, включително вписване 
на работници в черни списъци.
Това се прилага по отношение на 
личните данни на работниците и на 
кандидатите за работа.

Or. en

Изменение 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Личните данни на служителите, 
по-специално чувствителни данни 
като политическа ориентация и 
членство и дейност в профсъюзи, не 
могат по никакъв начин да бъдат 
използвани за включването на 
работниците в така наречените 
„черни списъци“ и за тяхното 
проучване или недопускането им до 
бъдеща заетост; забранява се
обработването, използването в 
контекста на трудово 
правоотношение, съставянето и 
предаването на черни списъци на 
служителите; държавите членки 
извършват проверки и приемат 
подходящи санкции в съответствие с 
член 79, параграф 6, за да гарантират 
ефективното прилагане на този 
параграф.

Or. de

Изменение 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Обработване на данни в 
контекста на социалното 
осигуряване
Държавите членки могат, в 
съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент, 
да приемат специални законови 
разпоредби, с които се уточняват 
подробно условията за обработването 
на лични данни от техните публични 
и частни институции и отдели в 
контекста на социалното 
осигуряване, ако това се извършва в 
обществен интерес.
Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби, които 
приема съгласно алинея 1, най-късно 
до датата, посочена в член 91, 
параграф 2, и я уведомява незабавно за 
всяко последващо изменение, което ги 
засяга.

Or. en

Обосновка

Обработването на данни в контекста на социалното осигуряване се осъществява 
както от публични органи, така и от частни структури с нестопанска цел.

Изменение 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Без да се засягат останалите 
разпоредби от настоящия регламент, 
посочените в параграф 1 правни 
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разпоредби на държавите членки 
обхващат най-малко следните 
минимални стандарти:
а) не се допуска обработването на 
данни за наетите лица без знанието 
на служителя; неприкосновеността и 
личният живот на служителя са
защитени при всички обстоятелства;
б) не се допуска оптично-електронно 
наблюдение на публично 
недостъпните части от 
предприятието, които служат преди 
всичко за дейности от личния живот 
на служителите, по-специално 
санитарни помещения, съблекални, 
помещения за почивка и спални 
помещения;
в) допуска се оптично-електронно 
наблюдение на публично достъпните 
части от предприятието, или на 
публично недостъпните части от 
предприятието, които не служат 
преди всичко за дейности от личния 
живот на служителите, като 
входове, фоайета, офиси, цехове и др., 
само при условие че това е крайно 
необходимо за 
безопасността/сигурността на 
служителите и на предприятието;
г) наблюдението на публично 
достъпни части от предприятието 
следва, доколкото е възможно, да не 
включва служителя на работното му 
място; преди извършването на 
наблюдението служителят се 
уведомява кога и колко дълго ще се 
използват инструментите за 
наблюдение;
д) допуска се акустично-електронно 
наблюдение само в случай на сериозни 
основания, свързани с обществената 
безопасност, например в пилотската 
кабина на самолетите; тайно 
наблюдение не се допуска при никакви 
обстоятелства;
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е) не се допуска никакво наблюдение 
на представители на служителите, 
определени за такива съгласно 
правото на Съюза или националното 
законодателство и/или практики, 
включително на представители на 
профсъюзи, с оглед на изпълнението 
на дейността им по 
представителство; същото важи и за 
включването в така наречените 
черни списъци.
ж) медицински данни на наетите 
лица, по-специално такива, получени в 
рамките на изследвания по трудова 
медицина съгласно член 81, 
параграф 1, буква a), също не могат да 
бъдат разкривани на работодателя;
з) не се допуска профилиране, както и 
дейности по обработване на данни, 
които имат за цел постоянен 
контрол на служителите, на 
тяхната трудова ефективност или 
поведение; това е в сила независимо 
от използваната технология.

Or. de

Изменение 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Забранява се наблюдение с цел 
контрол на работата на 
служителите.

Or. de

Изменение 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В случаите, посочени в 
параграф 1a, букви б) —д), и в рамките 
на настоящия регламент, 
националното законодателство или 
колективните споразумения между 
работодателите и работниците, 
доколкото последните са законово 
предвидени, могат да създават 
основания за допустимост на 
конкретни процедури, процедурни 
правила или приложения или да 
постановяват забрани за 
обработване.

Or. de

Изменение 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Не се допуска обработването на 
данни за наетите лица без знанието 
на служителя; неприкосновеността и 
личният живот на служителя са
защитени при всички обстоятелства.

Or. de

Изменение 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Ако съгласно законодателството 
на държавата членка в дадено 
предприятие е създадена 
представителна организация на 
наетите лица, обработването на 
данните от страна на работодателя 
се допуска само ако се спазват 
законово предвидените права на 
участие.

Or. de

Изменение 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Не се допуска открито оптично-
електронно и/или открито 
акустично-електронно наблюдение на 
публично недостъпните части от 
предприятието, които служат преди 
всичко за дейности от личния живот 
на служителите, по-специално 
санитарни помещения, съблекални, 
помещения за почивка и спални 
помещения; допуска се открито 
оптично-електронно и/или открито 
акустично-електронно наблюдение на 
публично достъпните части от 
предприятието, или на публично 
недостъпните части от 
предприятието, които не служат 
преди всичко за дейности от личния 
живот на служителите, като 
входове, фоайета, офиси, цехове и др., 
само по съображения за 
безопасността/сигурността на 
служителите и предприятието; 
доколкото това може да се избегне, 
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наблюдението на публично 
достъпните части от 
предприятието не следва да включва 
работника на работното му място; 
преди извършването на наблюдението 
служителят се уведомява кога и 
колко дълго ще се използват 
инструментите за наблюдение; 
записите от наблюдението се 
заличават своевременно, най-късно в 
рамките на един месец след 
предприетото наблюдение; тайно 
наблюдение не се допуска при никакви 
обстоятелства.

Or. de

Изменение 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Ако се предвижда предаване на 
данни на наетите лица на органи 
извън приложното поле на 
настоящия регламент, във всеки 
случай се извършва проверка от 
длъжностното лице по защита на 
данните на работодателя съгласно 
член 33.

Or. de

Изменение 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1е (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. Ако предприятията събират или 
обработват лични данни в рамките 
на законово предвидените медицински 
прегледи и/или тестове за годност, те 
трябва да уведомят предварително 
кандидата или служителя за какви 
цели ще бъдат използвани данните и 
след това да му ги съобщят и 
разяснят заедно с резултатите. 
Забранява се събирането на данни за 
целите на генетични тестове и 
анализи.
Събирането и обработването на 
лични данни в рамките на медицински 
прегледи и/или тестове за годност 
трябва да бъде необходимо за 
защитата на здравето на работното 
място и за предоставянето на 
здравни грижи с оглед на трудовото
правоотношение. Работодателят не 
трябва има пряк достъп до данните. 
Данните на кандидатите се 
третират по същия начин като 
данните на наетите лица.
Забранява се събирането на данни за 
здравословното състояние с цел 
подготовка за уволнение по 
здравословни причини.

Or. de

Изменение 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. Данни за поведението или 
ефективността на наетите лица, 
които са събрани или обработвани в 
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нарушение на настоящия регламент, 
не могат да се използват нито в съда, 
нито извън него.

Or. de

Изменение 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1ж. Въпросът за това дали и доколко 
се разрешава използването на 
телефон, електронна поща, 
интернет и други 
телекомуникационни услуги за частни 
нужди, може да се урежда чрез 
правни разпоредби, по-специално чрез 
колективна договореност; 
използването за частни нужди може 
да бъде разрешено в трудовия договор; 
ако е разрешено използване за частни 
нужди, обработването на 
съответните данни от 
комуникационния трафик се допуска 
изключително за гарантиране на
сигурността на данните, за 
осигуряване на правилното 
функциониране на 
телекомуникационната мрежа и 
телекомуникационните услуги, както 
и за налагане на такси след 
предварително информиране на 
служителя; освен това се забранява 
анализирането на съдържанието на 
личните електронни съобщения.

Or. de

Изменение 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1ж. Представителствата на 
служителите или профсъюзите 
могат да упражняват права съгласно 
член 76 от името на 
представляваните от тях наети 
лица.

Or. de

Изменение 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1з. Забранява се събирането и 
обработването на информация/данни 
за служителите или кандидатите за 
работа чрез социални мрежи, които 
не са специални портали за 
кандидатстване за работа.

Or. de

Изменение 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1з. Без да се засягат националните 
законови разпоредби по отношение на 
правата на участие на органите,
представляващи служителите, те 
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следва да бъдат включени в процеса на 
вземане на решение относно:
a) определянето на длъжностното 
лице по защита на данните в 
предприятието съгласно раздел 4;
б) създаването и адаптирането на 
системи за обработване на данни;
в) формулирането на задължителни 
фирмени правила.

Or. de

Изменение 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1и (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1и. Не могат да се използват данни за 
наети лица, които са неверни или 
чиято достоверност се оспорва от 
наетите лица, или чието събиране не 
е било допустимо.

Or. de

Изменение 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1й (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1й. Наети лица, които са отказали 
непозволени проучвания или искане на 
информация или са дали неверни 
данни, или са възразили против 
недопустимо събиране/използване на 
данни на наети лица, не трябва да 
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бъдат ощетени.

Or. de

Изменение 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1к (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1к. Без да се засягат правата за 
получаване на информация и участие 
в управлението на предприятието 
съгласно националното трудово 
право, органът, представляващ 
интересите на работещите, и 
европейският работнически съвет 
имат следните права:
а) право на участие при вземането на 
решение относно определянето на 
длъжностното лице по защита на 
данните в предприятието (член 35, 
параграф 7);
б) право на редовни консултации и 
информация от страна на 
длъжностното лице по защита на 
данните в предприятието;
в) право на представителство на 
засегнати служители пред редовен 
национален съд (член 73), както и 
възможността за групов иск 
(член 75);
г) право на участие при вземането на 
решение относно формулирането на 
задължителните фирмени правила 
(член 43).

Or. de
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Изменение 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в 
своето право, които приема съгласно 
параграф 1, най-късно до датата, 
посочена в член 91, параграф 2, и я 
уведомява незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги 
засяга.

заличава се

Or. en

Изменение 3034
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай на задължителни 
медицински изследвания и тестове за 
пригодност на кандидати за работа 
субектът на данни трябва да бъде 
информиран преди събирането на 
данните.

Or. en

Изменение 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Професионалните съюзи имат 
право да представляват служителя
при подаване на жалби до надзорния 
орган или при търсене на защита по 
съдебен ред. Освен това 
професионалните съюзи имат право 
да подават групов иск.

Or. en

Изменение 3036
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Събирането и повторното 
използване на данни, свързани с 
трудови правоотношения, за 
търговски цели не е съвместимо с 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 3037
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Общодостъпни оптично-
електронни контролни или
биометрични устройства са 
позволени само по изключение и само
със съгласието на представителите 
на работниците. Условията за 
контрол трябва да бъдат установени 
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със закон или с колективни 
споразумения.

Or. en

Изменение 3038
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
гаранциите при обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 3039
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
гаранциите при обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. en
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Изменение 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
гаранциите при обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. es

Изменение 3041
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
гаранциите при обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
гаранциите при обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
гаранциите при обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 3044
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
гаранциите при обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграф 1.

Or. fr

Изменение 3045
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Професионалните съюзи имат 
право да представляват засегнатите 
работници при подаване на жалба до 
надзорния орган или при търсене на 
защита по съдебен ред.

Or. en

Изменение 3046
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. По предложение на Комисията 
Европейският парламент и Съветът 
преразглеждат настоящия член най-
късно 2 години след посочената в 
член 91, параграф 2 дата.

Or. en

Изменение 3047
Csaba Sógor
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Предложение за регламент
Член 82а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82а
Обработване на данни в контекста на 

социалното осигуряване
1. Държавите членки могат, в 
съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент, 
да приемат специални законови 
разпоредби, с които се уточняват 
подробно условията за обработването 
на лични данни от техните публични 
институции и отдели в контекста на 
социалното осигуряване, ако това се 
извършва в обществен интерес.
2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за разпоредбите в 
националното законодателство, 
приети съгласно параграф 1, най-
късно до датата, посочена в член 91, 
параграф 2, и я уведомява за всяко 
последващо изменение, което ги 
засяга, в срок до един месец след
приемането му.

Or. hu

Обосновка

„Незабавно“ е неопределено понятие. Трябва да се постави точен срок.

Изменение 3048
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 82а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82а
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Обработване на данни в контекста на 
социалното осигуряване

1. В съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент, 
държавите членки могат да приемат 
специални законови разпоредби, с 
които се определят условията за 
обработването на лични данни от 
техните публични и частни 
социалноосигурителни институции и 
служби, ако това се извършва в 
обществен интерес.
2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за разпоредбите, приети 
от нея съгласно параграф 1, най-късно 
до датата, посочена в член 91, 
параграф 2, и я уведомява незабавно за 
всяко последващо изменение, което ги 
засяга.

Or. fr

Обосновка

Това изменение по същество възпроизвежда изменение 333, предложено от 
докладчика. Все пак то включва и частните социалноосигурителни институции и 
служби, като взаимните социалноосигурителни дружества.

Изменение 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 83 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Обработване на данни за исторически, 
статистически и 
научноизследователски цели

Обработване на данни за исторически, 
статистически и научни цели

Or. en

Обосновка

Формулировката на Комисията е неясна и допуска тълкувания. Не е ясно дали в нея се 
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касае за исторически изследвания, статистически изследвания и научни изследвания. 
Ако това е така, тя би представлявала стесняване на

Изменение 3050
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия 
регламент лични данни могат да се 
обработват за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели само ако:

1. Лични данни могат да се обработват 
за исторически, статистически или 
научноизследователски цели само ако:

Or. en

Изменение 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели само ако:

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или научни
цели само ако:

Or. en

Изменение 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели само ако: 

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни могат да се обработват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели или за 
целите на предварително официално 
или административно проучване за 
определяне на кръвно родство само 
ако:

Or. es

Изменение 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тези цели не могат да бъдат 
изпълнени по друг начин освен чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;

а) тези цели не могат да бъдат
изпълнени по друг начин освен чрез 
обработването на анонимни данни;

Or. en

Изменение 3054
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данните, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран, се съхраняват 

заличава се
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отделно от другата информация
дотолкова, доколкото тези цели 
могат да бъдат постигнати по този 
начин.

Or. en

Обосновка

Наложеното на администраторите задължение да отделят данните, които 
позволяват идентификация, от другата информация, преди данните да могат да 
бъдат обработени за исторически, статистически или научни цели, е едновременно 
обременяващо и по всяка вероятност изключително скъпо.

Изменение 3055
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данните, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран, се съхраняват отделно 
от другата информация дотолкова, 
доколкото тези цели могат да бъдат 
постигнати по този начин.

б) данните, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран, при наличие на 
техническа и практическа 
възможност се съхраняват отделно от 
другата информация дотолкова, 
доколкото тези цели могат да бъдат 
постигнати по този начин.

Or. en

Изменение 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) данните, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран, се съхраняват отделно 
от другата информация дотолкова, 
доколкото тези цели могат да бъдат 
постигнати по този начин.

б) данните, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран, се съхраняват отделно 
от другата информация дотолкова, 
доколкото тези цели могат да бъдат 
постигнати по този начин. Личните 
данни, които се обработват в 
контекста на предварително 
официално или административно 
проучване за определяне на кръвно 
родство, се съобщават на субекта на 
данните само когато е необходимо и 
без да се накърнява подаването на 
наказателен иск, ако това е 
предвидено в закон.

Or. es

Изменение 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предложеният 
научноизследователски проект е 
получил положително становище от 
независим научноизследователски 
комитет по етика, когато данните 
ще бъдат обработвани за 
научноизследователски цели.

Or. en

Обосновка

Отразява се ролята на комитетите по етика като важна гаранция, върху която се 
опира използването на лични данни в научните изследвания без специално съгласие. 
Заедно с изменението на съображение 124 това изменение ще приведе в съответствие 
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текста на този член с Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска 
асоциация – Етични принципи за медицински научни изследвания, в които участват 
хора (2008).

Изменение 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) личните данни се обработват с 
цел изготвяне на доклади с обобщени 
данни, изцяло съставени от анонимни 
данни, от данни под псевдоним или 
от двата вида данни.

Or. en

Изменение 3059
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предложеният 
научноизследователски проект е 
получил положително становище от 
независим научноизследователски 
комитет по етика, в случай че 
данните ще бъдат обработвани за 
научноизследователски цели. 

Or. en

Изменение 3060
Marian Harkin
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Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в правото на държавите членки 
може да се предвидят изключения от 
изискването за съгласие за 
обработването на данни за научни 
изследвания, както е посочено в 
параграф 1а, по отношение на научни 
изследвания, които служат на 
изключително важни обществени 
интереси, ако в противен случай е 
възможно тези изследвания да не 
могат да се осъществят. Въпросните 
данни се обработват анонимно или, 
ако това е невъзможно за целите на 
научното изследване, под псевдоним 
по най-високи технически стандарти 
и се вземат всички необходими мерки 
за предотвратяване на повторната 
идентификация на субектите на 
данните. За такова обработване на 
данни е наложително да има 
предварително разрешение от 
компетентния надзорен орган в 
съответствие с член 34, параграф 1.

Or. en

Изменение 3061
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) обработваната информация не 
може да бъде свързана с лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано.

Or. fr
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Изменение 3062
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Допълнителното обработване на 
данните за исторически, 
статистически или научни цели не се 
разглежда като несъвместимо с 
член 5, параграф 1, буква б), при 
условие че:
а) се спазват условията и гаранциите 
по настоящия член; и
б) отговаря на изискванията на 
цялото останало законодателство в 
тази област.

Or. en

Обосновка

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Изменение 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В рамките на настоящия 
регламент и особено на настоящия 
член държавите членки могат да 
приемат специални разпоредби 
относно обработването на лични 
данни за научноизследователски цели, 
по-специално за изследвания в 
областта на общественото здраве.

Or. en

Изменение 3064
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Обработването на лични данни за 
целите на проучването на 
общественото мнение е законно, ако 
данните бъдат анонимизирани в най-
ранния възможен момент така, че 
повече да няма възможност за 
идентифициране на субектите.

Or. en

Изменение 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Допълнителното обработване на 
данните за исторически, 
статистически или научни цели не се 
разглежда като несъвместимо с 
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член 5, параграф 1, буква б), при 
условие че:
а) се спазват условията и гаранциите 
по настоящия член; и
б) отговаря на изискванията на 
цялото останало законодателство в 
тази област.

Or. en

Изменение 3066
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Лице може да даде съгласието си 
за използване на чувствителни данни, 
отнасящи се до него, за 
неконкретизирани исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели, без 
лицето да получава информация за 
всеки отделен изследователски 
проект.

Or. en

Изменение 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Субектът на данни е дал 
съгласието си за обработването на 
данните за исторически, 
статистически и научни изследвания. 
За целите на историческите, 
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статистическите и научните 
изследвания е достатъчно да се даде 
еднократно съгласие и не е 
необходимо субектът на данните да 
дава всеки път изрично съгласие, нито 
той да бъде уведомяван отделно преди 
обработването на данните за 
изследователски цели. 

Or. en

Изменение 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Допълнителното обработване на 
чувствителни лични данни за целите 
на медицински изследвания може да 
бъде позволено съгласно съответното 
национално законодателство и 
законодателство на ЕС и след 
положително становище от 
комитет по етика.

Or. en

Обосновка

Повторното използване на лични данни е от голямо значение при поява на нови 
научноизследователски въпроси, които не е било възможно да бъдат предвидени към 
момента на събирането на данните. Условията за повторно използване следва да 
бъдат установени в националното законодателство и да включват проучване и 
одобрение от комитет по етика.

Изменение 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Допълнителното обработване на 
данните за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели не се 
разглежда като несъвместимо с 
член 5, параграф 1, буква б), при 
условие че:
а) се спазват условията и гаранциите 
по настоящия член; и
б) отговаря на изискванията на 
цялото останало законодателство в 
тази област.

Or. en

Обосновка

Пояснение.

Изменение 3070
Nathalie Griesbeck

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако допълнителното обработване 
на данни за целите на исторически, 
статистически или научни 
изследвания съответства на много 
значим обществен интерес и при 
положение че са спазени условията и 
гаранциите, предвидени в настоящия 
член, обработването не подлежи на 
изискването, установено в член 5, 
параграф 1, буква б). 

Or. fr
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Обосновка

Изменението има за цел да се гарантира, че събирането на лични данни за 
изследователски цели, когато това е необходимо и пропорционално, не е прекалено 
трудно.

Изменение 3071
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. При спазване на изключението по 
параграф 1б данни, които попадат в 
категориите данни, обхванати от 
членове 8 и 9, могат да се обработват 
за исторически, статистически или 
научноизследователски цели само със 
съгласието на субектите на данните, 
освен ако данните бъдат 
анонимизирани при подходящи 
технически стандарти и в най-
ранния възможен момент за научно 
изследователски цели.

Or. en

Изменение 3072
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тези цели не могат да бъдат 
изпълнени по друг начин освен чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;

а) тези цели не могат логично да бъдат 
постигнати чрез обработването на 
данни, които не позволяват или повече 
не позволяват идентифицирането на 
субекта на данните; и
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Or. en

Обосновка

Заменя се изключително строг критерий с практически по-осъществим и приемлив 
такъв.

Изменение 3073
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Структурите, които провеждат 
исторически, статистически или 
научни изследвания, могат да 
публикуват лични данни само ако:

заличава се

а) субектът на данните е дал своето 
съгласие, като са спазени условията, 
предвидени в член 7;
б) публикуването на лични данни е 
необходимо за представяне на 
открития от изследвания и за 
улесняване на изследвания дотолкова, 
доколкото интересите или основните 
права или свободи на субекта на данни 
нямат преимущество пред тези 
интереси; или
в) субектът на данните е обявил 
публично данните.

Or. en

Изменение 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Структурите, които провеждат
исторически, статистически или научни 
изследвания, могат да публикуват 
лични данни само ако:

2. Структурите, които използват лични 
данни за исторически, статистически 
или научни цели, могат да публикуват 
лични данни само ако:

Or. en

Изменение 3075
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администратор или обработващ 
лични данни може да предава лични 
данни на трета държава или 
международна организация за 
исторически, статистически или 
научни цели, ако:
а) тези цели не могат да бъдат 
изпълнени по друг начин освен чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;
б) получателят няма приемлив
достъп до данни, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран; както и
в) договорните клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните 
забраняват повторна идентификация 
на субекта на данни и ограничават 
обработването в съответствие с 
условията и гаранциите, определени в 
настоящия член.
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Or. en

Изменение 3076
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато е необходимо субектът на 
данните да даде своето съгласие за 
обработването на медицински данни 
изключително за научни изследвания в 
областта на общественото здраве, на 
субекта на данните се дава 
възможност за общо съгласие за 
целите на епидемиологичните, 
транслационните и клиничните 
изследвания.
Когато личните данни се събират за 
статистически цели и за цели, 
свързани с общественото здраве, тези 
данни следва да бъдат анонимизирани 
веднага след приключване на 
събирането на данните, проверката 
или операциите по съотнасяне, освен 
ако данните за определяне на 
самоличността не са необходими за 
статистически цели и за целите на 
общественото здраве, например за 
епидемиологични, транслационни и 
клинични изследвания.

Or. en

Изменение 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администратор или обработващ 
лични данни може да предава лични 
данни на трета държава или 
международна организация за 
исторически, статистически или 
научни цели, ако:
а) тези цели не могат да бъдат 
изпълнени по друг начин освен чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;
б) получателят няма приемлив 
достъп до данни, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран; както и
в) договорните клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните 
забраняват повторна идентификация 
на субекта на данни и ограничават 
обработването в съответствие с 
условията и гаранциите, определени в 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Получателят на кодирани данни, предавани за научноизследователски цели, не 
разполага със средства за повторно идентифициране на субектите на данните, 
съгласно настоящото изменение няма достъп до кода и по договор се изключва 
възможността повторно да идентифицира субектите на данни. Настоящото 
изменение дава законна форма на процедура, която да гарантира по приемлив начин, 
че кодираните данни не могат и няма да бъдат повторно идентифицирани от 
получателите на данните, намиращи се в трети държави, позволявайки предаването 
на такива данни без допълнителни затруднения.

Изменение 3078
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
приемат специални мерки за 
уреждане на обработването на лични 
данни за исторически, 
статистически или научни цели при 
спазване на разпоредбите на 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
както и при зачитане на основните 
права, заложени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато е необходимо субектът на 
данните да даде своето съгласие за 
обработването на лични данни по 
настоящия член, следва да се дава 
възможност за общо съгласие.

Or. en

Обосновка

Даване на „общо съгласие“ е практично решение в контекста на научните 
изследвания.

Изменение 3080
Marie-Christine Vergiat
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Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Събирането и повторното 
използване на данни от исторически, 
статистически и научни изследвания 
за търговски цели не е съвместимо с 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 3081
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в 
своето право, които приема съгласно 
параграф 1б, най-късно до датата, 
посочена в член 91, параграф 2, и я 
уведомява незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги 
засяга.

Or. en

Изменение 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) субектът на данните е дал своето 
съгласие, като са спазени условията, 
предвидени в член 7;

а) субектът на данните е дал своето 
съгласие, като са спазени условията, 
предвидени в член 7; или
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Or. en

Изменение 3083
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) публикуването на лични данни е 
необходимо за представяне на 
открития от изследвания и за 
улесняване на изследвания дотолкова, 
доколкото интересите или основните 
права или свободи на субекта на данни 
нямат преимущество пред тези 
интереси; или

заличава се

Or. en

Изменение 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) допълнителното обработване на 
данните за исторически, 
статистически или научни цели не се 
разглежда като несъвместимо с 
член 5, параграф 1, буква б), при 
условие че:
i) се спазват условията и гаранциите 
по настоящия член; както и
ii) отговаря на изискванията на 
цялото останало законодателство в 
тази област.

Or. en
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Обосновка

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.

Изменение 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) личните данни се обработват с 
цел изготвяне на доклади с обобщени 
данни, изцяло съставени от анонимни 
данни или от данни под псевдоним, 
или от двата вида данни.

Or. en

Обосновка

Целта на подобни доклади не е идентифициране или връщане към физическите лица. 
За създаването на подобни доклади индивидуалните пакети с данни са обединени по 
анонимен начин и нямат последици за неприкосновеността на личния живот. Уеб 
анализите са пример за доклади с обобщени данни.

Изменение 3086
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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критериите и изискванията за 
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и на всякакви необходими 
ограничения на правата на 
информация и достъп на субекта на 
данни и посочване на условията и 
гаранциите за правата на субекта на 
данните при тези обстоятелства.

Or. en

Изменение 3087
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и на всякакви необходими 
ограничения на правата на 
информация и достъп на субекта на 
данни и посочване на условията и 
гаранциите за правата на субекта на 
данните при тези обстоятелства.

заличава се

Or. en

Изменение 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и на всякакви необходими 
ограничения на правата на 
информация и достъп на субекта на 
данни и посочване на условията и 
гаранциите за правата на субекта на 
данните при тези обстоятелства.

заличава се

Or. es

Изменение 3089
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и на всякакви необходими 
ограничения на правата на 
информация и достъп на субекта на 
данни и посочване на условията и 
гаранциите за правата на субекта на 
данните при тези обстоятелства.

заличава се

Or. en
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Изменение 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и на всякакви необходими 
ограничения на правата на 
информация и достъп на субекта на 
данни и посочване на условията и 
гаранциите за правата на субекта на 
данните при тези обстоятелства.

заличава се

Or. en

Изменение 3091
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и на всякакви необходими 
ограничения на правата на 
информация и достъп на субекта на 
данни и посочване на условията и 
гаранциите за правата на субекта на 
данните при тези обстоятелства.

заличава се
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Or. en

Изменение 3092
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и на всякакви необходими 
ограничения на правата на 
информация и достъп на субекта на 
данни и посочване на условията и 
гаранциите за правата на субекта на 
данните при тези обстоятелства.

заличава се

Or. en

Изменение 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за обработването на 
лични данни за целите, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и на всякакви 
необходими ограничения на правата на 
информация и достъп на субекта на 
данни и посочване на условията и 

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията, освободените 
технически изисквания за 
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и на всякакви необходими 
ограничения на правата на информация 
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гаранциите за правата на субекта на 
данните при тези обстоятелства.

и достъп на субекта на данни и 
посочване на условията и гаранциите за 
правата на субекта на данните при тези 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Администратор или обработващ 
лични данни може да предава лични 
данни на трета държава или 
международна организация за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели, ако:
а) тези цели не могат да бъдат 
изпълнени по приемлив начин чрез 
обработването на данни, които не 
позволяват или повече не позволяват 
идентифицирането на субекта на 
данните;
б) получателят няма приемлив 
достъп до данни, които позволяват 
информацията да бъде свързана със 
субект на данни, който е 
идентифициран или може да бъде 
идентифициран; както и
в) договорните клаузи между 
администратора или обработващия 
лични данни и получателя на данните 
забраняват повторна идентификация 
на субекта на данни и ограничават 
обработването в съответствие с 
условията и гаранциите, определени в 
настоящия член.

Or. en
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Обосновка

Предаването на псевдонимизирани данни за научноизследователски цели е допустимо.

Изменение 3095
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Разпоредбите в настоящия член не 
засягат изключенията и дерогациите, 
които държавите членки следва да 
предвидят съгласно член 80, за да се 
съгласува правото на защита на 
личните данни с разпоредбите, 
уреждащи свободата на изразяване, 
включително поради това, че те са 
свързани със свободата на 
академичните изследвания.

Or. en

Обосновка

Подчертава се, че член 83 допълва член 80, а не го ограничава.

Изменение 3096
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 83а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83а
Обработване на данни за осъдителни 

присъди с цел предотвратяване на 
финансови престъпления

В рамките на настоящия регламент и 
в съответствие с член 9, параграф 2, 
буква й) обработването на лични 
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данни за осъдителни присъди или 
свързаните с тях мерки за сигурност 
е позволено, ако са предвидени 
подходящи мерки за защита на 
основните права и свободи на субекта 
на данните и се осъществява:
а) с цел предотвратяване, разследване 
или разкриване на финансови 
престъпления; или
б) по причини от обществен интерес, 
като защита от трансгранични 
заплахи за финансови престъпления, 
като и в двата случая трябва 
задължително да се извършва, без да 
се търси съгласието на субекта на 
данните, за да не се компрометират 
тези цели.

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение 3097
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 83а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 83а
Дерогации във връзка с обработване за 

исторически, статистически и 
научноизследователски цели

1. Когато завърши първоначалното 
обработване, за което са събрани 
данните, те могат да бъдат 
обработвани от служби по архивите, 
чиято основна задача или задължение 
е събирането, съхранението, 
предоставянето на информация, 
използването и разпространението 
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на архиви в обществен интерес, по-
специално за доказване на правата на 
физическите лица или за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели.
Задачите във връзка с комуникацията 
и разпространението се 
осъществяват в съответствие с 
разпоредбите, установени от 
държавите членки относно достъпа 
до административни или архивни 
документи, както и относно 
тяхното предоставяне и 
разпространение.
2. Тези форми на обработване на 
личните данни не подлежат на 
изискванията, установени в член 5, 
буква г), членове 9, 23, 32, 33, 38 и 
член 53, параграф 1, букви е) и ж) от 
настоящия регламент.
3. Държавите членки насърчават 
изработването на кодекси за 
поведение, по-специално от 
Европейската група по архивите, 
предназначени да подпомагат 
архивите при прилагането на правила
за обработването на лични данни, по-
специално, за да гарантират:
а) поверителността на данните по 
отношение на трети страни;
б) автентичността, целостта и 
подходящото съхранение на данните;
в) достъпа до архивите в контекста 
на разпоредбите, уреждащи достъпа 
до административните документи 
или архиви на държавите членки. 

Or. fr

Обосновка

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011: « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
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fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Изменение 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки могат да приемат 
специални разпоредби, за да установят 
правомощията за разследване на 
надзорните органи, предвидени в 
член 53, параграф 2, по отношение на 
администраторите или обработващите 
лични данни, които по силата на 
националното право или на разпоредби, 
установени от компетентните 
национални органи, са обвързани със 
задължение за опазване на 
професионална тайна или с други 
равностойни задължения за опазване на 
тайна, когато това е необходимо и 
пропорционално за съгласуване на 
правото на защита на личните данни със 
задължението за опазване на тайна. Тези 
разпоредби се прилагат само по 
отношение на лични данни, които 
администраторът или обработващият 
лични данни е получил в хода на 
дейност, подлежаща на това задължение 
за опазване на тайна.

1. В рамките на настоящия регламент 
държавите членки приемат специални 
разпоредби, за да установят 
правомощията за разследване на 
надзорните органи, предвидени в 
член 53, параграф 2, по отношение на 
администраторите или обработващите 
лични данни, които по силата на 
националното право или на разпоредби, 
установени от компетентните 
национални органи, са обвързани със 
задължение за опазване на 
професионална тайна или с други 
равностойни задължения за опазване на 
тайна, когато това е необходимо и 
пропорционално за съгласуване на 
правото на защита на личните данни със 
задължението за опазване на тайна. Тези 
разпоредби се прилагат само по 
отношение на лични данни, които 
администраторът или обработващият 
лични данни е получил в хода на 
дейност, подлежаща на това задължение 
за опазване на тайна.



AM\929832BG.doc 95/123 PE506.173v03-00

BG

Or. en

Изменение 3099
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия 
регламент държавите членки могат да 
приемат специални разпоредби, за да 
установят правомощията за разследване 
на надзорните органи, предвидени в 
член 53, параграф 2, по отношение на 
администраторите или обработващите 
лични данни, които по силата на 
националното право или на разпоредби, 
установени от компетентните 
национални органи, са обвързани със 
задължение за опазване на 
професионална тайна или с други 
равностойни задължения за опазване на 
тайна, когато това е необходимо и 
пропорционално за съгласуване на 
правото на защита на личните данни със 
задължението за опазване на тайна. Тези 
разпоредби се прилагат само по 
отношение на лични данни, които 
администраторът или обработващият 
лични данни е получил в хода на 
дейност, подлежаща на това задължение 
за опазване на тайна.

1. Държавите членки могат да приемат 
със закон:

а) изключения или дерогации от 
разпоредбите относно общите 
принципи в глава II, относно правата 
на субекта на данни в глава III, 
относно администратора и 
обработващия лични данни в глава IV, 
относно предаването на лични данни 
на трети държави и международни 
организации в глава V за обработване 
на лични данни, които са обект на 
задължение за опазване на 
професионална тайна или друго 
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равностойно задължение за опазване 
на тайна на администратор или 
обработващ лични данни;
б) в рамките на настоящия 
регламент специални разпоредби, за да 
установят правомощията за разследване 
на надзорните органи, предвидени в 
член 53, параграф 2, по отношение на 
администраторите или обработващите 
лични данни, които по силата на 
националното право или на разпоредби, 
установени от компетентните 
национални органи, са обвързани със 
задължение за опазване на 
професионална тайна или с други 
равностойни задължения за опазване на 
тайна, когато това е необходимо и 
пропорционално за съгласуване на 
правото на защита на личните данни със 
задължението за опазване на тайна.

Тези разпоредби се прилагат само по 
отношение на лични данни, които 
администраторът или обработващият 
лични данни е получил в хода на 
дейност, подлежаща на това задължение 
за опазване на тайна.

Or. en

Обосновка

Задължението за опазване на професионална тайна (напр. на нотариуси, данъчни 
консултанти) трябва да има предимство пред всяка друга разпоредба относно 
защита на данните. Това засяга не само предвидената в член 84 възможност 
държавите членки да уредят по друг начин правомощията за разследване на 
надзорните органи по отношение на лицата, които са обвързани със задължение за 
опазване на професионална тайна, но и при необходимост да могат да адаптират 
материалните норми за защита на данните.

Изменение 3100
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 85
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 85 заличава се
Съществуващи правила за защита на 
данните на църкви и религиозни 
сдружения
1. Когато в дадена държава членка 
към момента на влизане в сила на 
настоящия регламент църквите и 
религиозните сдружения или 
общности прилагат цялостни 
правила по отношение на защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни, тези 
съществуващи правила могат да 
продължат да се прилагат, при 
условие че са приведени в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.
2. Църквите и религиозните 
сдружения, които прилагат цялостни 
правила в съответствие с параграф 1, 
предвиждат създаването на 
независим надзорен орган в 
съответствие с глава VI от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 85 заличава се
Съществуващи правила за защита на 
данните на църкви и религиозни 
сдружения
1. Когато в дадена държава членка 
към момента на влизане в сила на 
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настоящия регламент църквите и 
религиозните сдружения или 
общности прилагат цялостни 
правила по отношение на защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни, тези 
съществуващи правила могат да 
продължат да се прилагат, при 
условие че са приведени в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.
2. Църквите и религиозните 
сдружения, които прилагат цялостни 
правила в съответствие с параграф 1, 
предвиждат създаването на 
независим надзорен орган в 
съответствие с глава VI от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

В дадения контекст е нецелесъобразно специалното третиране на всякакъв вид 
църкви и религиозни общности. Интересите на църквите и на други, свързани с 
чувствителни данни, вече са обхванати в член 9.

Изменение 3102
Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Член 85 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществуващи правила за защита на 
данните на църкви и религиозни 
сдружения

Правила за защита на данните на църкви 
и религиозни сдружения

Or. nl

Изменение 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в дадена държава членка към 
момента на влизане в сила на настоящия 
регламент църквите и религиозните 
сдружения или общности прилагат 
цялостни правила по отношение на 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни, 
тези съществуващи правила могат да 
продължат да се прилагат, при условие 
че са приведени в съответствие с 
разпоредбите на настоящия регламент.

1. Когато в дадена държава членка към 
момента на влизане в сила на настоящия 
регламент църквите и религиозните 
сдружения или общности прилагат 
цялостни правила по отношение на 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни, 
тези съществуващи правила могат да 
продължат да се прилагат и ако е 
необходимо, могат да се изменят, при 
условие че са приведени в съответствие 
с разпоредбите на настоящия регламент.

Or. es

Изменение 3104
Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в дадена държава членка към 
момента на влизане в сила на 
настоящия регламент църквите и 
религиозните сдружения или общности 
прилагат цялостни правила по 
отношение на защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на 
лични данни, тези съществуващи 
правила могат да продължат да се 
прилагат, при условие че са приведени 
в съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

1. Когато в дадена държава църквите и 
религиозните сдружения или общности 
прилагат подходящи правила по 
отношение на защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на 
лични данни, тези съществуващи 
правила могат да бъдат прилагани, при 
условие че гарантират подходящо 
ниво на защита на данните.

Or. nl

Обосновка

Заради принципа на субсидиарност регламентът не трябва да засяга адекватни 
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разпоредби в държавите членки, отнасящи се до обработването на данни от църкви и 
религиозни сдружения. Това ще позволи да се гарантира задоволително ниво на 
защита на данните, като същевременно се избягва налагането на непропорционална 
тежест върху църкви и религиозни сдружения, тъй като те обработват основно 
данни на своите собствени членове.

Изменение 3105
Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Църквите и религиозните 
сдружения, които прилагат цялостни 
правила в съответствие с параграф 1, 
предвиждат създаването на 
независим надзорен орган в 
съответствие с глава VI от 
настоящия регламент.

заличава се

Or. nl

Обосновка

Не църквите и религиозните сдружения са тези, които могат и следва да създадат 
независими надзорни органи. В глава VІ се посочва, че държавите членки са отговорни 
за създаването и функционирането на един или повече надзорни органи.

Изменение 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Църквите и религиозните сдружения, 
които прилагат цялостни правила в 
съответствие с параграф 1, предвиждат 
създаването на независим надзорен 
орган в съответствие с глава VI от 
настоящия регламент.

2. Църквите и религиозните сдружения, 
които прилагат цялостни правила в 
съответствие с параграф 1, предвиждат 
създаването на независим надзорен 
орган в съответствие с глава VI от 
настоящия регламент или като друга 
възможност получават 
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сертифициране за обработване на 
данни в съответствие с предвиденото 
в член 39.

Or. es

Изменение 3107
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 85а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 85а
Обща разпоредба относно основните 

права
Разпоредбите на настоящия 
регламент гарантират 
последователното прилагане на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и основните правни 
принципи, залегнали в член 6 от 
Договора за Европейския съюз.

Or. en

Изменение 3108
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Глава Х – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

Or. en

Обосновка

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

Изменение 3109
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 86

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия. 

заличава се

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, член 
14, параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, параграф 
6, член 22, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 26, параграф 5, член 
28, параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, параграф 
5, член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, член 
37, параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, параграф 
7, член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и 
член 83, параграф 3 се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, член 
12, параграф 5, член 14, параграф 7, 
член 15, параграф 3, член 17, параграф 
9, член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3, член 
26, параграф 5, член 28, параграф 5, 
член 30, параграф 3, член 31, параграф 
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5, член 32, параграф 5, член 33, 
параграф 6, член 34, параграф 8, член 
35, параграф 11, член 37, параграф 2, 
член 39, параграф 2, член 43, параграф 
3, член 44, параграф 7, член 79, 
параграф 6, член 81, параграф 3, член 
82, параграф 3) и член 83, параграф 3 
може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или 
от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото 
в него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
6, параграф 5, член 8, параграф 3, член 
9, параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 14, параграф 7, член 15, параграф 
3, член 17, параграф 9, член 20, 
параграф 6, член 22, параграф 4, член 
23, параграф 3, член 26, параграф 5, 
член 28, параграф 5, член 30, параграф 
3, член 31, параграф 5, член 32, 
параграф 5, член 33, параграф 6, член 
34, параграф 8, член 35, параграф 11, 
член 37, параграф 2, член 39, параграф 
2, член 43, параграф 3, член 44, 
параграф 7, член 79, параграф 6, член 
81, параграф 3, член 82, параграф 3) и 
член 83, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, 
и Съветът са уведомили Комисията, 
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че няма да представят възражения. 
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 3110
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 5, 
член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, 
член 12, параграф 5, член 14, 
параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, 
параграф 6, член 22, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5,
член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, 
член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, 
член 37, параграф 2, член 39, 
параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 44, параграф 7, член 79, 
параграф 6, член 81, параграф 3, 
член 82, параграф 3) и член 83, 
параграф 3 се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 5, 
член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, 
член 12, параграф 5, член 14, 
параграф 9, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, 
параграф 6, член 22, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, 
параграф 5, член 33, параграф 6, 
член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2, 
член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, 
член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и 
член 83, параграф 3 се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. de

Изменение 3111
Marie-Christine Vergiat
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Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 5, 
член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, 
член 12, параграф 5, член 14, 
параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, 
параграф 6, член 22, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5, 
член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, 
член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, 
член 37, параграф 2, член 39, 
параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 44, параграф 7, член 79, 
параграф 6, член 81, параграф 3, 
член 82, параграф 3) и член 83, 
параграф 3 се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 5, 
член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, 
член 12, параграф 5, член 14, 
параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, 
параграф 6, член 22, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5, 
член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, 
член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, 
член 37, параграф 2, член 39, 
параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 44, параграф 7, член 79, параграф 6 
и член 83, параграф 3 се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Изменението е във връзка с предложените изменения на член 81, параграф 3 и член 82, 
параграф 3.

Изменение 3112
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 5, 
член 8, параграф 3, член 9, параграф 3, 

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в [членове XXX], се 
предоставя на Комисията за 
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член 12, параграф 5, член 14, 
параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, 
параграф 6, член 22, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5, 
член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, 
член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, 
член 37, параграф 2, член 39, 
параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 44, параграф 7, член 79, 
параграф 6, член 81, параграф 3, 
член 82, параграф 3) и член 83, 
параграф 3 се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент.

неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 3113
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, 
параграф 5, член 14, параграф 7, 
член 15, параграф 3, член 17, 
параграф 9, член 20, параграф 6, 
член 22, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 26, параграф 5, 
член 28, параграф 5, член 30, 
параграф 3, член 31, параграф 5, 
член 32, параграф 5, член 33, 
параграф 6, член 34, параграф 8, 
член 35, параграф 11, член 37, 
параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, 
параграф 7, член 79, параграф 6, 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, член 12, 
параграф 5, член 14, параграф 9, 
член 15, параграф 3, член 17, 
параграф 9, член 20, параграф 6, 
член 22, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 26, параграф 5, 
член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, 
член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, 
член 37, параграф 2, член 39, 
параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 44, параграф 7, член 79, 
параграф 6, член 81, параграф 3, 
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член 81, параграф 3, член 82, 
параграф 3) и член 83, параграф 3 може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила. 

член 82, параграф 3) и член 83, 
параграф 3 може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. de

Изменение 3114
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, член 8, 
параграф 3, член 9, параграф 3, 
член 12, параграф 5, член 14, 
параграф 7, член 15, параграф 3, 
член 17, параграф 9, член 20, 
параграф 6, член 22, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5, 
член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, 
член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, 
член 37, параграф 2, член 39, 
параграф 2, член 43, параграф 3, 
член 44, параграф 7, член 79, 
параграф 6, член 81, параграф 3, 
член 82, параграф 3) и член 83, 
параграф 3 може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове [членове XXX],
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
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него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 3115
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 14, параграф 7, член 15, 
параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 28, 
параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, 
параграф 5, член 33, параграф 6, 
член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2, 
член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, 
член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и 
член 83, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 

5. Делегиран акт, приет съгласно
[членове XXX], влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения в 
срок от дванадесет месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
шест месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.
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удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Обосновка

Изменение, което гарантира, че Съветът и Европейският парламент разполагат с 
достатъчно време за одобрение на делегирания акт. Ако Европейският парламент и 
Съветът искат да одобрят делегирания акт в по-кратки срокове, те могат да го 
направят, като уведомят Комисията, че няма да представят възражения срещу него.

Изменение 3116
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 14, параграф 7, член 15, 
параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 28,
параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, 
параграф 5, член 33, параграф 6, 
член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2, 
член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, 
член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и 
член 83, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 14, параграф 9, член 15, 
параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 30, 
параграф 3, член 31, параграф 5, 
член 32, параграф 5, член 33, 
параграф 6, член 34, параграф 8, 
член 35, параграф 11, член 37, 
параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, 
параграф 7, член 79, параграф 6, 
член 81, параграф 3, член 82, 
параграф 3) и член 83, параграф 3, влиза 
в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
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представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. de

Изменение 3117
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 14, параграф 7, член 15, 
параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 28,
параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, 
параграф 5, член 33, параграф 6, 
член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2, 
член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, 
член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и 
член 83, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 14, параграф 9, член 15, 
параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 30, 
параграф 3, член 31, параграф 5, 
член 32, параграф 5, член 33, 
параграф 6, член 34, параграф 8, 
член 35, параграф 11, член 37, 
параграф 2, член 39, параграф 2, 
член 43, параграф 3, член 44, 
параграф 7, член 79, параграф 6, 
член 81, параграф 3, член 82, 
параграф 3) и член 83, параграф 3, влиза 
в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
не са представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на акта 
на Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. de
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Изменение 3118
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 14, параграф 7, член 15, 
параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 28, 
параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, 
параграф 5, член 33, параграф 6, 
член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2, 
член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, 
член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и 
член 83, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно
[членове XXX], влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от четири месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 3119
Marie-Christine Vergiat
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Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 14, параграф 7, член 15, 
параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 28, 
параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, 
параграф 5, член 33, параграф 6, 
член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2,
член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, 
член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и 
член 83, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 14, параграф 7, член 15, 
параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 26, параграф 5, член 28, 
параграф 5, член 30, параграф 3, 
член 31, параграф 5, член 32, 
параграф 5, член 33, параграф 6, 
член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2, 
член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, 
член 79, параграф 6 и член 83, 
параграф 3, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. fr

Обосновка

Изменението е във връзка с предложените изменения на член 81, параграф 3 и член 82, 
параграф 3.

Изменение 3120
Rui Tavares
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Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията приема делегирани 
актове по член 11, параграф 2а не по-
късно от една година след влизане в 
сила на регламента. Комисията може 
да удължи този срок с шест месеца.

Or. en

Изменение 3121
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 87 заличава се
Процедура на комитет
1. Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) № 
182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 8 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка 
с член 5 от него.

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.
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Изменение 3122
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 8 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011, във връзка 
с член 5 от него.

заличава се

Or. en

Изменение 3123
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В момента на влизане в сила на 
настоящия регламент 
обработването на данни, извършвано 
в съответствие с изискванията на 
Директива 95/46/ЕО, не се засяга от 
отмяната на Директива 95/46/ЕО.

Or. de

Обосновка

Запазване на съществуващи процедури за обработване на данни.

Изменение 3124
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент не налага 
допълнителни задължения на 
физическите или юридическите лица
във връзка с обработването на лични 
данни, свързано с доставката на 
общественодостъпни електронни 
съобщителни услуги в обществени 
съобщителни мрежи в Съюза, по 
отношение на въпроси, за които са им 
наложени специални задължения със 
същата цел, установени в 
Директива 2002/58/ЕО.

1. Настоящият регламент не засяга 
законодателство на държавите 
членки, което те са приели в 
изпълнение на Директива 2002/85/ЕО,
във връзка с обработването на лични 
данни, свързано с доставката на 
общественодостъпни електронни 
съобщителни услуги в обществени 
съобщителни мрежи в Съюза.

Or. de

Изменение 3125
Bernd Lange

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент не налага 
допълнителни задължения на 
физическите или юридическите лица 
във връзка с обработването на лични
данни, свързано с доставката на 
общественодостъпни електронни 
съобщителни услуги в обществени 
съобщителни мрежи в Съюза, по 
отношение на въпроси, за които са им 
наложени специални задължения със 
същата цел, установени в 
Директива 2002/58/ЕО.

1. Настоящият регламент не се прилага, 
доколкото обработването на данни е 
предвидено в Директива 2002/58/ЕО.

Or. en

Изменение 3126
Alexander Alvaro
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Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 1, параграф 2 от 
Директива 2002/58/ЕО се заличава.

2. Член 1, параграф 2, член 4 и член 15
от Директива 2002/58/ЕО се заличават.

Or. en

Обосновка

Регламентът обезпечава нужната правна основа за случаите, в които това е 
необходимо. Разумно е да се избягва законодателното дублиране, като се заличат 
въпросните параграфи.

Изменение 3127
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 1, параграф 2 от 
Директива 2002/58/ЕО се заличава.

2. Член 1, параграф 2, член 2, букви б) и 
в), член 4, параграфи 3, 4 и 5, както и 
членове 6 и 9 от Директива 2002/58/ЕО
се заличават.

Or. en

Обосновка

В неотдавнашното си становище относно услугите за геопозициониране, 
предоставяни от интелигентните мобилни устройства, работната група по член 29 
признава, че съотносимата и основна правна рамка за регулиране на данните за 
местоположението следва да бъде Директива 95/46/ЕО. Тъй като ОРЗД вече включва 
„данни за местоположението“ съгласно определението в член 4, параграф 1, 
заличаването на член 2, буква в) и член 9 от Директива 2002/58/ЕО гарантира правна 
сигурност.

Изменение 3128
Monika Hohlmeier
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Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 1, параграф 2 от 
Директива 2002/58/ЕО се заличава.

2. Най-късно до датата, посочена в
член 91, параграф 2, и без забавяне 
Комисията представя предложение 
за преразглеждане на правната рамка, 
приложима към обработването на 
лични данни и защитата на правото 
на неприкосновеност на личния 
живот в областта на електронните 
съобщения, с цел привеждане в 
съответствие с настоящия 
регламент, за да се гарантират 
съгласувани и еднообразни правни 
разпоредби, отнасящи се до 
основните права на защита на 
личните данни в Европейския съюз.

Or. de

Обосновка

Преходна разпоредба.

Изменение 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 1, параграф 2 от 
Директива 2002/58/ЕО се заличава.

2. Член 1, параграф 2, член 2, букви б) и 
в), член 4, параграфи 3, 4 и 5, както и 
членове 6 и 9 от Директива 2002/58/ЕО 
се заличават.

Or. en

Изменение 3130
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 89а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 89а
Обработване на данни от 

институциите, органите, службите 
и агенциите на ЕС

Най-късно до датата, посочена в 
член 91, параграф 2, и без забавяне 
Комисията представя предложение 
за преразглеждане на правната рамка, 
приложима към обработването на 
лични данни от институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза, с цел привеждане в 
съответствие с настоящия 
регламент, за да се гарантират 
съгласувани и еднообразни правни 
разпоредби, отнасящи се до 
основните права на защита на 
личните данни в Европейския съюз.

Or. en

Изменение 3131
Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от [две години от датата, 
посочена в параграф 1].

Той се прилага от [две години от датата, 
посочена в параграф 1].
Обработването на данни, извършено 
към този момент в съответствие с 
изискванията на Директива 95/46/ЕО, 
може да бъде продължено, без да се 
засягат задълженията, произтичащи 
от глави I—IV за максимум от [пет 
години след датата, посочена в
параграф 1].
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Or. de

Обосновка

Текстът, добавен чрез настоящото изменение, позволява, с цел защита на 
оправданите правни очаквания, както изискват принципите на правовата държава, 
процедурите за обработване на данни да продължат да се прилагат още три години 
след влизането в сила на настоящия регламент, при условие че те са били създадени в 
съответствие с действащите преди това изисквания на правото на Съюза.

Изменение 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 91 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Той се прилага от [две години от
датата, посочена в параграф 1].

Той се прилага от [две години от датата, 
посочена в параграф 1], без да се засяга 
използването на лични данни, законно 
обработвани преди тази дата.

Or. en

Изменение 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Приложение І (ново)

Текст, предложен от Комисията

-

Изменение
Вж. приложение 1 по-долу.
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Не са обработени лични данни за 
цели, различни от тези, за които са 

били събрани

Приложение Х – Представяне на подробностите, посочени в член 13а (нов)

1. Като се вземат предвид размерите, посочени в точка 6, подробностите се 
предоставят, както следва: 

Не са събрани лични данни над 
минимума, необходим за всеки 

отделен случай на обработването

Не са съхранявани лични данни 
над минимума, необходим за 

всеки отделен случай на 
обработването

Не са разпространени лични 
данни до непублични трети страни 
за цели, различни от тези, за които 

са били събрани

Не са продадени лични данни

Не са съхранявани лични данни в 
криптирана форма

ИКОНА ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ИЗПЪЛНЕНО



AM\929832BG.doc 121/123 PE506.173v03-00

BG

2. Следните думи в редовете във втората колона на таблицата в точка 1, озаглавена 
„ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ“, са форматирани в получер шрифт:

а) думата „събрани“ в първия ред на втората колона;
б) думата „съхранени“ във втория ред на втората колона;
в) думата „обработени“ в третия ред на втората колона;
г) думата „разпространени“ в четвъртия ред на втората колона;
д) думата „продадени“ в петия ред на втората колона;
е) думата „криптирана“ в шестия ред на втората колона.

3. Като се вземат предвид размерите, посочени в точка 6, в редовете от третата колона 
на таблицата в точка 1, озаглавена „ИЗПЪЛНЕНО“, се попълва една от следните две 
графични форми в съответствие с условията, определени в точка 4:

a)

б)

4. 

а) Ако не са събрани лични данни над минимума, необходим за всеки отделен случай 
на обработването, в първия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя 
графичната форма, посочена в точка 3а.

б) Ако са събрани лични данни над минимума, необходим за всеки отделен случай на 
обработването, в първия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя 
графичната форма, посочена в точка 3б.

в) Ако не са съхранявани лични данни над минимума, необходим за всеки отделен 
случай на обработването, във втория ред от третата колона на таблицата в точка 1 се 
поставя графичната форма, посочена в точка 3а.
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г) Ако са съхранявани лични данни над минимума, необходим за всеки отделен случай 
на обработването, във втория ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя 
графичната форма, посочена в точка 3б.

д) Ако не са обработени лични данни за цели, различни от тези, за които са били 
събрани, в третия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната 
форма, посочена в точка 3а.

е) Ако са обработени лични данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, 
в третия ред от третата колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, 
посочена в точка 3б.

ж) Ако не са разпространени лични данни до непублични трети страни за цели, 
различни от тези, за които са били събрани, в четвъртия ред от третата колона на 
таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3а.

з) Ако са разпространени лични данни до непублични трети страни за цели, различни 
от тези, за които са били събрани, в четвъртия ред от третата колона на таблицата в 
точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3б.

и) Ако не са продадени лични данни, в петия ред от третата колона на таблицата в 
точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3а.

й) Ако са продадени лични данни, в петия ред от третата колона на таблицата в точка 1 
се поставя графичната форма, посочена в точка 3б.

к) Ако не са съхранявани лични данни в криптирана форма, в шестия ред от третата 
колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3а.

л) Ако са съхранявани лични данни в криптирана форма, в шестия ред от третата 
колона на таблицата в точка 1 се поставя графичната форма, посочена в точка 3б.

5. Референтните цветове на графичните форми в точка 1 по палитрата Pantone са: 
Pantone черно № 7547 и Pantone червено № 485. Референтният цвят на графичната 
форма в точка 3а по палитрата Pantone е: Pantone зелено № 370. Референтният цвят на 
графичната форма в точка 3б по палитрата Pantone е: Pantone червено № 485.

6. Размерите, дадени в следната градуирана графика, се спазват, дори ако таблицата е 
намалена или увеличена:
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Or. en


