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Изменение 430
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
определят с нормативен акт 
категории обработване на данни, 
които могат изцяло или частично да 
бъдат обект на изключенията по 
параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правото на достъп на субекта на данните не трябва да бъде ограничавано за цели 
категории обработване. Ограниченията на това право могат да бъдат легитимни 
само в отделни случаи.

Изменение 431
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да определят 
с нормативен акт категории обработване 
на данни, които могат изцяло или 
частично да бъдат обект на 
изключенията по параграф 1.

2. Държавите членки могат да определят 
с нормативен акт категории обработване 
на данни, които могат изцяло или 
частично да бъдат обект на 
изключенията по параграф 1. Тези 
изключения обаче не се прилагат по 
общ начин, а единствено при 
конкретни обстоятелства и са 
придружени от мотивирана 
обосновка. Администраторът 
отговаря за тези индивидуални, 
мотивирани оценки.
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Or. en

Изменение 432
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки прилагат 
изключенията по параграфи 1 и 2 по 
ограничителен начин, разрешавайки 
прилагане в най-пълна степен на 
правото на достъп при всяка 
конкретна ограничителна мярка. 
Изключенията, посочени в параграф 1, 
не се прилагат по общ начин, а 
конкретно, като са придружени от 
мотивирана обосновка.

Or. en

Изменение 433
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора във 
всеки конкретен случай да преценява 
посредством индивидуално, 
конкретно и обосновано проучване 
дали да наложи частично или пълно 
ограничение въз основа на 
параграф 1 или 2.

Or. en
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Изменение 434
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите по параграфи 1 и 2 
държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира в писмена форма субекта на 
данни за всеки отказ на достъп или 
ограничаване на достъпа, за причините 
за отказа, за възможностите за подаване 
на жалба до надзорния орган и за 
търсене на защита по съдебен ред. 
Информацията относно фактическите 
или правните основания, на които се 
основава решението, може да бъде 
пропусната когато предоставянето ѝ би 
възпрепятствало постигането на цел по 
параграф 1.

3. В случаите по параграфи 1 и 2 
държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира без излишно забавяне в 
писмена форма субекта на данни за 
всеки отказ на достъп или ограничаване 
на достъпа, за причините за отказа, за 
възможностите за подаване на жалба до 
надзорния орган и за търсене на защита 
по съдебен ред. Информацията относно 
фактическите или правните основания, 
на които се основава решението, може 
да бъде пропусната когато 
предоставянето ѝ би възпрепятствало 
постигането на цел по параграф 1.

Or. en

Изменение 435
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите по параграфи 1 и 2
държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира в писмена форма субекта на 
данни за всеки отказ на достъп или 
ограничаване на достъпа, за причините 
за отказа, за възможностите за подаване 
на жалба до надзорния орган и за 
търсене на защита по съдебен ред. 
Информацията относно фактическите 
или правните основания, на които се 
основава решението, може да бъде 

3. В случаите по параграф 1 държавите 
членки предвиждат задължение за 
администратора да информира в 
писмена форма субекта на данни за 
всеки отказ на достъп или ограничаване 
на достъпа, за причините за отказа, за 
възможностите за подаване на жалба до 
надзорния орган и за търсене на защита 
по съдебен ред. Информацията относно 
фактическите или правните основания, 
на които се основава решението, може 
да бъде пропусната когато 
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пропусната когато предоставянето ѝ би 
възпрепятствало постигането на цел по 
параграф 1.

предоставянето ѝ би възпрепятствало 
постигането на цел по параграф 1.

Or. en

Изменение 436
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
администраторът документира 
причините да не бъдат съобщени
фактическите или правните основания, 
на които се основава решението.

4. Държавите членки гарантират, че за
всеки отделен случай администраторът 
документира причините за 
ограничаване на съобщаването на
фактическите или правните основания, 
на които се основава решението. Тази 
информация се предоставя на 
националните надзорни органи в 
случай на жалба.

Or. pt

Изменение 437
Axel Voss

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки регламентират 
правото на субекта на данни да поиска, 
по-специално в случаите по член 13, 
надзорният орган да провери 
законосъобразността на обработването.

1. Държавите членки регламентират 
правото на субекта на данни да поиска, 
в рамките на членове 12 и 13, 
надзорният орган да провери 
законосъобразността на обработването.

Or. de
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Изменение 438
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки регламентират 
правото на субекта на данни да поиска, 
по-специално в случаите по член 13, 
надзорният орган да провери 
законосъобразността на обработването.

1. Държавите членки регламентират 
правото на субекта на данни да поиска 
по всяко време, по-специално в 
случаите по член 13, надзорният орган 
да провери законосъобразността на 
обработването.

Or. en

Изменение 439
Axel Voss

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира субекта на данните за 
правото да поиска намеса на надзорния
орган съгласно параграф 1.

2. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира при поискване субекта на 
данните за правото да поиска намеса на 
надзорния орган съгласно параграф 1.

Or. de

Изменение 440
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира субекта на данните за 

2. (Не се отнася до българския текст)
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правото да поиска намеса на надзорния 
орган съгласно параграф 1.

Or. en

Изменение 441
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е упражнено правото по 
параграф 1, надзорният орган 
информира субекта на данните най-
малко за това, че е извършил всички 
необходими проверки, както и за 
резултата относно законосъобразността 
на въпросното обработване.

3. Когато е упражнено правото по 
параграф 1, надзорният орган 
информира субекта на данните най-
малко за това, че е извършил всички 
необходими проверки, както и за 
резултата относно законосъобразността 
на въпросното обработване. 
Надзорният орган също така 
информира субекта на данните за 
условията и за неговото право да 
потърси правна защита.

Or. en

Изменение 442
Axel Voss

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки уреждат правото 
на субекта на данни по негово искане 
администраторът да коригира
неточните лични данни, свързани с него. 
Субектът на данните има право 
непълните лични данни да бъдат 
попълнени по негово искане, по-
специално чрез декларация за 
коригиране.

1. Държавите членки уреждат правото 
на субекта на данни по негово искане да 
се коригират неточните лични данни, 
свързани с него. Субектът на данните 
има право непълните лични данни да 
бъдат попълнени по негово искане, по-
специално чрез декларация за 
коригиране.
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Or. de

Изменение 443
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки уреждат правото 
на субекта на данни по негово искане 
администраторът да коригира неточните 
лични данни, свързани с него. Субектът 
на данните има право непълните лични 
данни да бъдат попълнени по негово 
искане, по-специално чрез декларация 
за коригиране.

1. Държавите членки уреждат правото 
на субекта на данни по негово искане 
администраторът да коригира или да 
попълни неточните или непълните
лични данни, свързани с него. Субектът 
на данните има право неточните или
непълните лични данни да бъдат 
коригирани или попълнени по негово 
искане, по-специално чрез декларация 
за коригиране или попълване.

Or. en

Изменение 444
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки уреждат правото 
на субекта на данни по негово искане 
администраторът да коригира неточните 
лични данни, свързани с него. Субектът 
на данните има право непълните лични 
данни да бъдат попълнени по негово 
искане, по-специално чрез декларация 
за коригиране.

1. Държавите членки уреждат правото 
на субекта на данни по негово искане 
администраторът да коригира неточните 
лични данни, свързани с него. Субектът 
на данните има право непълните лични 
данни да бъдат попълнени по негово 
искане, по-специално чрез декларация 
за коригиране. Администраторът не 
може да откаже искане за 
коригиране, ако личните данни, които 
се съдържат в него, са фактически 
верни.
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Or. en

Изменение 445
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че ако администратор откаже 
коригирането или попълването на 
лични данни, тежестта на доказване 
на необходимостта и 
пропорционалността на този отказ 
се поема от администратора.

Or. en

Изменение 446
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира в писмена форма субекта 
на данни за всеки отказ за коригиране, 
за причините за отказа и за 
възможностите за подаване на жалба 
до надзорния орган и за търсене на 
защита по съдебен ред.

заличава се

Or. en

Обосновка

Правото на коригиране следва винаги да е налице. Също така е трудно да се разбере 
какъв интерес могат да имат правоприлагащите органи от запазването на неверни 
данни.
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Изменение 447
Nuno Melo

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира в писмена форма субекта на 
данни за всеки отказ за коригиране, за 
причините за отказа и за възможностите 
за подаване на жалба до надзорния 
орган и за търсене на защита по съдебен 
ред. 

(Не се отнася до българския текст)

Or. pt

Изменение 448
Axel Voss

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира в писмена форма субекта на 
данни за всеки отказ за коригиране, за 
причините за отказа и за възможностите 
за подаване на жалба до надзорния 
орган и за търсене на защита по съдебен 
ред.

2. Държавите членки предвиждат дали 
субектът на данните може да 
упражни това право пряко срещу 
администратора или чрез 
посредничеството на компетентния 
национален надзорен орган.

3. В случай че субектът на данните 
упражни правото си пряко срещу 
администратора и последният 
откаже коригирането или 
допълването, администраторът 
трябва да информира в писмена форма 
субекта на данни за всеки отказ за 
коригиране, за причините за отказа и за 
възможностите за подаване на жалба до 
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надзорния орган и за търсене на защита 
по съдебен ред.

Or. de

Обосновка

Начините за действие в този случай следва да се определят от държавите членки.

Изменение 449
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира получателите, на които 
са били изпратени тези данни, за 
всяко коригиране, извършено съгласно 
параграф 1.

Or. pt

Изменение 450
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администраторът съобщава всяко 
извършено коригиране на всеки 
получател, на когото данните са били 
разкрити, освен ако това е 
невъзможно да се направи.

Or. en
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Изменение 451
Axel Voss

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки регламентират 
правото на субекта на данни по негово 
искане администраторът да заличи 
личните данни, свързани с него, когато 
обработването не е в съответствие с 
разпоредбите, приети съгласно член 4,
букви а)—д) и членове 7 и 8 от 
настоящата директива.

1. Държавите членки регламентират 
правото на субекта на данни по негово 
искане администраторът да заличи 
личните данни, свързани с него, когато 
обработването не е в съответствие с 
разпоредбите, приети съгласно 
членове 4, 6, 7 и 8 от настоящата 
директива.

Or. de

Обосновка

Изменението разширява приложното поле и укрепва правата на отделните лица.

Изменение 452
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки регламентират 
правото на субекта на данни по негово 
искане администраторът да заличи 
личните данни, свързани с него, когато 
обработването не е в съответствие с 
разпоредбите, приети съгласно член 4, 
букви а)—д) и членове 7 и 8 от 
настоящата директива.

1. Държавите членки регламентират 
правото на субекта на данни по негово 
искане администраторът да заличи 
личните данни, свързани с него, и да се 
въздържа от по-нататъшно 
разпространение на такива данни, 
когато обработването не е в 
съответствие с разпоредбите, приети 
съгласно член 4, букви а)—д) и членове 
7 и 8 от настоящата директива.

Or. en
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Изменение 453
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки регламентират 
правото на субекта на данни по негово 
искане администраторът да заличи 
личните данни, свързани с него, когато 
обработването не е в съответствие с 
разпоредбите, приети съгласно член 4, 
букви а)—д) и членове 7 и 8 от 
настоящата директива.

1. Държавите членки регламентират 
правото на субекта на данни по негово 
искане администраторът да заличи и да 
се въздържа от по-нататъшно 
обработване на личните данни, 
свързани с него, когато обработването 
не е в съответствие с разпоредбите, 
приети съгласно член 4, букви а)—д) и 
членове 7 и 8 от настоящата директива. 
Администраторът следва да 
предприеме всички разумни стъпки, в 
това число технически мерки, за да 
информира третите страни.

Or. en

Изменение 454
Axel Voss

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът извършва 
заличаването незабавно.

2. Държавите членки предвиждат 
дали субектът на данните може да 
упражни това право пряко срещу 
администратора или чрез 
посредничеството на компетентния 
национален надзорен орган.
В случай че субектът на данните 
упражни правото си пряко срещу 
администратора и последният 
откаже коригирането или 
допълването, администраторът трябва 
да информира в писмена форма 
субекта на данните за всеки отказ за 
коригиране, за причините за отказа и 
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за възможностите за подаване на 
жалба до надзорния орган и за 
търсене на защита по съдебен ред.

Or. de

Изменение 455
Axel Voss

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вместо да извърши заличаване 
администраторът маркира личните
данни, когато:

3. Ако съгласно разпоредбите на 
настоящата директива трябва да се 
заличат лични данни, е достатъчно 
блокиране на данните, когато:

Or. de

Изменение 456
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вместо да извърши заличаване 
администраторът маркира личните 
данни, когато:

3. Вместо да извърши заличаване 
администраторът маркира и ограничава 
обработването на личните данни, 
когато:

Or. en

Обосновка

Данните е необходимо да бъдат маркирани, тъй като все още могат да бъдат 
обработвани за ограничени цели. В тези случаи все пак е необходимо да бъде ясно, че 
личните данни са оспорени.
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Изменение 457
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вместо да извърши заличаване 
администраторът маркира личните 
данни, когато:

3. Вместо да извърши заличаване 
администраторът маркира и ограничава, 
доколкото е възможно, използването 
на личните данни, когато:

Or. en

Изменение 458
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вместо да извърши заличаване 
администраторът маркира личните 
данни, когато:

3. Вместо да извърши заличаване, 
администраторът ограничава 
обработването на личните данни, 
когато:

Or. en

Изменение 459
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вместо да извърши заличаване 
администраторът маркира личните 
данни, когато:

3. Вместо да извърши заличаване 
администраторът ограничава 
обработването на личните данни по 
такъв начин, че те вече не са предмет 
на нормален достъп до данни и 
операции по обработване от страна 



AM\929834BG.doc 17/144 PE506.128v02-00

BG

на администратора и не могат да 
бъдат променени, когато:

Or. en

Обосновка

Необходимо е привеждане в съответствие с проектодоклада относно регламента за 
защита на данните.

Изменение 460
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) личните данни, посочени в 
настоящия параграф, с изключение на 
съхранението, могат да бъдат 
обработвани само при необходимост 
за доказателствени цели или за 
защита на жизненоважни интереси 
на субекта на данните или на друго 
лице;

Or. en

Изменение 461
Salvatore Iacolino

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) личните данни трябва да бъдат 
запазени за доказателствени цели;

б) личните данни трябва да бъдат 
запазени за доказателствени цели или за 
предотвратяване или разкриване на 
престъпления;

Or. it
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Обосновка

Необходимостта да се защитят интересите на субекта на данните трябва да се 
съпостави с обществения интерес от поддържане на сигурността и защита на 
законната икономика.

Изменение 462
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) когато обработването на личните 
данни е ограничено съгласно 
настоящия параграф, 
администраторът информира 
субекта на данните, преди да 
премахне ограничението;

Or. en

Изменение 463
Axel Voss

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) субектът на данните не желае те да 
бъдат заличени, а изисква вместо това 
ограничаване на използването им.

в) заличаването би нарушило 
законните интереси на субекта на 
данните или субектът на данните не 
желае те да бъдат заличени, а изисква 
вместо това ограничаване на 
използването им.

Or. de

Изменение 464
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) заличаването се възпрепятства 
от задължения във връзка с 
документирането или съхранението; 
в този случай данните трябва да се 
обработват съгласно законовите 
задължения във връзка с 
документирането или съхранението;

Or. de

Изменение 465
Axel Voss

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) те са съхранени единствено с цел 
сигурност на данните или контрол на 
защитата на данните;

Or. de

Изменение 466
Axel Voss

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) заличаването е възможно 
технически само при 
непропорционално големи усилия, 
например с оглед на особения начин на 
съхранение.
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Or. de

Изменение 467
Axel Voss

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Блокираните данни могат да 
бъдат използвани само за целта, 
поради която не е извършено 
заличаването.Те могат да бъдат 
използвани също така, ако това е 
необходимо за отстраняване на 
съществуващ недостиг на 
доказателства.

Or. de

Обосновка

Изменението изяснява правните последици, до които трябва да доведе блокирането.

Изменение 468
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Личните данни, посочени в 
параграф 3, могат, с изключение на 
съхранението, да бъдат обработвани 
само при необходимост за 
доказателствени цели или за защита 
на жизненоважни интереси на 
субекта на данните или на друго лице.

Or. en
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Изменение 469
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Личните данни, посочени в 
параграф 3, могат да бъдат 
обработвани само с доказателствени 
цели. Обработването на оспорвани 
лични данни с доказателствени цели е 
позволено единствено при условие че 
маркирането се запазва, докато се 
оспорва точността на личните 
данни.

Or. en

Изменение 470
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Когато обработването на 
личните данни е маркирано и 
ограничено съгласно параграф 3, 
администраторът информира 
субекта на данните преди да 
премахне маркирането и 
ограничението за обработването на 
тези лични данни.

Or. en

Изменение 471
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Когато обработването на 
личните данни е ограничено съгласно 
параграф 3, администраторът 
информира субекта на данните, преди 
да премахне ограничението.

Or. en

Изменение 472
Axel Voss

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира в писмена форма субекта 
на данни за всеки отказ за заличаване 
или маркиране на обработването, за 
причините за отказа и за 
възможностите за подаване на жалба 
до надзорния орган и за търсене на 
защита по съдебен ред.

заличава се

Or. de

Изменение 473
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира в писмена форма субекта на 
данни за всеки отказ за заличаване или 
маркиране на обработването, за 

4. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира в писмена форма субекта на 
данни за всеки отказ за заличаване или 
ограничаване на обработването, за 
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причините за отказа и за възможностите 
за подаване на жалба до надзорния 
орган и за търсене на защита по съдебен 
ред.

причините за отказа и за възможностите 
за подаване на жалба до надзорния 
орган и за търсене на защита по съдебен 
ред.

Or. en

Изменение 474
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира получателите, на които 
са били изпратени тези данни, за 
всяко заличаване, извършено съгласно 
параграф 1.

Or. pt

Изменение 475
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
прилага механизми, чрез които да 
гарантира, че се спазват 
определените срокове за заличаването 
на лични данни и/или за периодичен 
преглед на необходимостта от 
съхранение на данните.

Or. en
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Изменение 476
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Администраторът съобщава за 
всяко извършено заличаване или 
маркиране на всеки получател, на 
когото данните са били разкрити.

Or. en

Изменение 477
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Администраторът съобщава за 
всяко ограничение за обработване или 
всяко извършено заличаване на всеки 
получател, на когото данните са били 
разкрити, освен ако това е 
невъзможно да се направи.

Or. en

Изменение 478
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Права по отношение на 

получателите
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Администраторът съобщава всяко 
извършено в съответствие с 
членове 15 и 16 коригиране или 
заличаване на всеки получател, на 
когото данните са били предадени, 
освен ако това е невъзможно или 
изисква непропорционално големи 
усилия. Администраторът 
информира субекта на данните за 
тези трети страни.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с разпоредбите на регламента за защита на данните.

Изменение 479
Axel Voss

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да предвидят, 
че правата на информация, достъп, 
коригиране, заличаване и ограничаване 
на обработването, посочени в 
членове 11—16, се упражняват в 
съответствие с националните правила 
относно съдебните производства, 
когато личните данни се съдържат в 
съдебно решение или протокол, 
обработван в хода на наказателно 
разследване и наказателно 
производство.

Държавите членки могат да предвидят, 
че посочените в членове 11—16 
информация, достъп, коригиране, 
заличаване и блокиране се извършват
в съответствие с националното 
процесуално право, когато личните 
данни се съдържат в съдебно решение 
или протокол, който е във връзка с 
издаването на съдебно решение.

Or. de

Обосновка

Настоящият член следва да се отнася до всички съдилища, а не само до 
наказателните производства.
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Изменение 480
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
приема вътрешни правила и да 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира, че обработването на лични 
данни се извършва при съблюдаване на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива.

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
приема вътрешни правила и да 
предприема подходящи мерки, за да 
гарантира и да може да докаже за 
всяка операция по обработване, че 
обработването на лични данни се 
извършва при съблюдаване на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 481
Nathalie Griesbeck

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) изготвяне и прилагане на 
специфични предпазни мерки по 
отношение на обработването на 
лични данни, свързани с деца, когато е 
целесъобразно.

Or. fr

Изменение 482
Axel Voss

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът прилага 
механизми за осигуряване на 
проверката за ефективност на 
мерките, посочени в параграф 1 от 
настоящия член. Ако отговаря на 
изискването за пропорционалност, 
тази проверка се извършва от 
независими вътрешни или външни 
одитори.

заличава се

Or. de

Обосновка

Член 18, параграф 3 се заличава, без да бъде заместен, защото в противен случай има 
опасност да настъпи хаос във връзка с проверките. Наличието на длъжностно лице 
по защита на данните и надзорен орган следва да е достатъчно за гарантиране на 
защитата на данните, не са необходими допълнителни външни или вътрешни 
одитори, това по-скоро води до объркване.

Изменение 483
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и да 
гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

1. Държавите членки предвиждат, че 
като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване —
подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и да 
гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.
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Or. en

Изменение 484
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и да 
гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

1. Държавите членки предвиждат, че 
като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на средствата за 
обработването на данни, така и към 
момента на самото обработване —
подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и да 
гарантира защитата на правата на 
субекта на данни. Това включва:
а) технически мерки, свързани с 
техническото проектиране и 
архитектура на продукта или 
услугата; и
б) организационни мерки, които са 
свързани с оперативни политики на 
администратора.

Or. en

Изменение 485
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 1. Държавите членки предвиждат, че 
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като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и да 
гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

като взема предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване, администраторът 
въвежда — както към момента на 
определянето на целите и средствата 
за обработването на данни, така и 
към момента на самото обработване 
— подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и да 
гарантира защитата на правата на 
субекта на данни. Когато 
администраторът е извършил оценка 
на въздействието върху защитата на 
данните съгласно член 25а, 
резултатите се вземат под внимание 
при разработването на тези мерки и 
процедури.

Or. en

Изменение 486
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за целите на 
обработването.

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на 
обработването.

Or. en

Изменение 487
Cornelia Ernst
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Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за целите на обработването.

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за целите на обработването, 
и по-специално, че данните не се 
събират или запазват в обем или за 
срок на съхранение, по-голям от 
минимално необходимия за тези цели. 
Това се гарантира чрез използването 
на технически и/или организационни 
мерки в зависимост от 
целесъобразността. По-специално 
тези механизми гарантират, че по 
подразбиране личните данни не са 
достъпни за неограничен брой 
физически лица.

Or. en

Изменение 488
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за целите на обработването.

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено
онези лични данни, които са 
необходими за целите на обработването, 
и по-специално, че данните не се 
събират или запазват в обем или за 
срок на съхранение, по-голям от 
минимално необходимия за тези цели. 
По-специално тези механизми 
гарантират, че по подразбиране 
личните данни не са достъпни за 
неограничен брой физически лица.
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Изменение 489
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за целите на обработването.

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 
подразбиране се обработват единствено 
онези лични данни, които са 
необходими за целите на обработването, 
както и че те се съхраняват не по-
дълго, отколкото е необходимо според 
преценката на отговорния разследващ 
орган. 

Or. en

Изменение 490
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че 
лични данни не се събират или 
запазват в обем или за срок на 
съхранение, по-голям от минимално 
необходимия за тези цели. Тези 
механизми по подразбиране 
гарантират, че достъпът до личните 
данни е ограничен. 

Or. en
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Изменение 491
Axel Voss

Предложение за директива
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Съвместни администратори

Държавите членки предвиждат, че 
когато даден администратор 
определя целите, условията и 
средствата за обработването на 
лични данни съвместно с други, 
съвместните администратори 
трябва да определят чрез 
договорености помежду си 
съответните отговорности за 
спазване на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, по-
специално по отношение на 
процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта 
на данните.

Or. de

Обосновка

Член 20 понижава стандарта за защита на данните и затова се заличава, без да бъде 
заместен. Съвместните администратори трябва сами да решат дали да сключат
договореност помежду си относно разпределянето на отговорностите. По 
отношение на външните лица следва да остане съвместната отговорност, в полза на 
субекта на данните.

Изменение 492
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че Държавите членки предвиждат, че 
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когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори трябва да определят 
чрез договорености помежду си
съответните отговорности за спазване 
на разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, по-специално по 
отношение на процедурите и 
механизмите за упражняване на правата 
на субекта на данните.

когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори трябва да определят 
чрез писмени договорености или 
правни актове съответните 
отговорности за спазване на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, по-специално по 
отношение на процедурите и 
механизмите за упражняване на правата 
на субекта на данните.

Or. en

Изменение 493
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори трябва да определят 
чрез договорености помежду си 
съответните отговорности за спазване 
на разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, по-специално по 
отношение на процедурите и 
механизмите за упражняване на правата 
на субекта на данните.

Държавите членки предвиждат, че 
когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори трябва да определят 
чрез обвързващи писмени 
договорености помежду си съответните 
отговорности за спазване на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, по-специално по 
отношение на процедурите и 
механизмите за упражняване на правата 
на субекта на данните.

Or. pt

Изменение 494
Sophia in 't Veld



PE506.128v02-00 34/144 AM\929834BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
субектът на данните може да 
упражнява своите права по 
отношение на всеки от съвместните 
администратори и срещу всеки от 
тях. 

Or. en

Изменение 495
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки администратор, участващ в 
обработване на данни, трябва да бъде 
компетентен орган по смисъла на 
член 3.

Or. pt

Изменение 496
Axel Voss

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
когато операция по обработване се 
извършва от името на администратора, 
последният трябва да избере 
обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 

1. Държавите членки предвиждат, че 
когато операция по обработване се 
извършва от името на администратора, 
последният трябва да избере 
обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че:
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организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и да
гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

а) ще приложи техническите и 
организационните мерки съгласно 
член 27, параграф 1;
б) обработването също така ще
отговаря на изискванията на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, и ще се
гарантира защитата на правата на 
субекта на данни;

в)  ще следва указанията на 
администратора.

Or. de

Обосновка

В основата на извършената в настоящия член преработка е Рамково 
решение 2008/977/ПВР, няма основания за отклоняване от него.

Изменение 497
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
когато операция по обработване се 
извършва от името на администратора, 
последният трябва да избере
обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и да 
гарантира защитата на правата на 

1. Държавите членки предвиждат, че 
когато операция по обработване се 
извършва от името на администратора, 
последният избира обработващ лични 
данни, който предоставя достатъчни 
гаранции, че ще приложи подходящи 
технически и организационни мерки и 
процедури, така че обработването да 
отговаря на изискванията на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, и да гарантира 
защитата на правата на субекта на 
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субекта на данни. данни, по-специално по отношение на 
техническите мерки за сигурност и 
организационните мерки, 
управляващи обработването, които 
трябва да бъдат изпълнени, както и 
да гарантира спазването на тези 
мерки.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с ОРЗД.

Изменение 498
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
когато операция по обработване се 
извършва от името на администратора, 
последният трябва да избере 
обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и да 
гарантира защитата на правата на 
субекта на данни.

1. Държавите членки предвиждат, че 
когато операция по обработване се 
извършва от името на администратора, 
последният трябва да избере 
обработващ лични данни, който 
предоставя достатъчни гаранции, че ще 
приложи подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, 
така че обработването да отговаря на 
изискванията на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и да 
гарантира защитата на правата на 
субекта на данни. Отговорността за 
гарантиране, че тези условия са 
изпълнени, е на администратора.

Or. pt

Изменение 499
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че
извършването на обработване от страна 
на обработващ лични данни трябва да е 
уредено с правен акт, който обвързва 
обработващия лични данни с 
администратора и предвижда по-
специално, че обработващият лични 
данни извършва действия само въз 
основа на указания от администратора, 
по-специално когато предаването на 
използваните лични данни е 
забранено.

2. Извършването на обработване от 
страна на обработващ лични данни 
трябва да е уредено с правен акт или 
писмен договор, който предвижда, че 
обработващият лични данни извършва 
действия само въз основа на указания от 
администратора.

Or. de

Обосновка

В основата на извършената в настоящия член преработка е Рамково 
решение 2008/977/ПВР, няма основания за отклоняване от него.

Изменение 500
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
извършването на обработване от страна 
на обработващ лични данни трябва да е 
уредено с правен акт, който обвързва 
обработващия лични данни с 
администратора и предвижда по-
специално, че обработващият лични 
данни извършва действия само въз 
основа на указания от администратора, 
по-специално когато предаването на 
използваните лични данни е 
забранено.

2. Държавите членки предвиждат, че 
извършването на обработване от страна 
на обработващ лични данни трябва да е 
уредено с правен акт, който обвързва 
обработващия лични данни с 
администратора и предвижда по-
специално, че обработващият лични 
данни:
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а) извършва действия само въз основа 
на указания от администраторите;

б) наема единствено персонал, който 
е поел ангажимент за поверителност 
или е задължен по закон да спазва 
поверителност;
в) взема всички необходими мерки 
съгласно член 28;
г) ангажира друг обработващ лични 
данни единствено с разрешение на 
администратора, поради което 
информира администратора за 
намерението си да ангажира друг 
обработващ лични данни достатъчно 
своевременно, за да може 
администраторът да има 
възможност да възрази;
д) доколкото това е възможно 
предвид естеството на 
обработването, приема с одобрението 
на администратора необходимите 
технически и организационни 
изисквания за изпълнението на 
задължението на администратора да 
отговаря на исканията за 
упражняване на правата на 
субектите на данни, определени в 
глава III;
е) подпомага администратора да 
гарантира изпълнението на 
задълженията съгласно членове 28—
32;
ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването и не обработва 
личните данни по друг начин;

з) предоставя на администратора и 
на надзорния орган цялата 
информация, необходима, за да се 
провери спазването на задълженията, 
определени в настоящия член;
и) взема под внимание принципа на 
защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране.
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Or. en

Изменение 501
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
извършването на обработване от страна 
на обработващ лични данни трябва да е 
уредено с правен акт, който обвързва 
обработващия лични данни с 
администратора и предвижда по-
специално, че обработващият лични 
данни извършва действия само въз 
основа на указания от 
администратора, по-специално 
когато предаването на използваните 
лични данни е забранено.

2. Държавите членки предвиждат, че 
извършването на обработване от страна 
на обработващ лични данни трябва да е 
уредено с правен акт, който обвързва 
обработващия лични данни с 
администратора. Тези актове 
предвиждат по-специално, че 
обработващият лични данни:

а) действа единствено по указания на 
администратора;
б) наема единствено персонал, който 
е задължен по закон да спазва 
поверителност;
в) предприема всички необходими 
мерки за спазване на разпоредбите, 
приети съгласно член 27;
г) включва друг обработващ лични 
данни единствено с предварителното 
разрешение на администратора;
д) доколкото това е възможно 
предвид естеството на 
обработването, установява с 
одобрението на администратора 
необходимите технически и 
организационни изисквания за 
изпълнението на задължението на 
администратора да отговаря на 
исканията за упражняване на 
правата на субектите на данни, 
определени в глава III;
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е) подпомага администратора да 
гарантира изпълнението на 
разпоредбите, приети съгласно 
членове 27—32;
ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването и не обработва 
личните данни по друг начин;
з) предоставя на администратора и 
на надзорния орган цялата 
информация, необходима за 
контролиране на изпълнението на 
задълженията, определени в 
настоящия член.
и) взема под внимание принципа на 
защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране.

Or. en

Изменение 502
Sophia in 't Veld

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администраторът и 
обработващият лични данни трябва 
да могат да демонстрират 
спазването на задълженията, 
посочени в параграф 2.

Or. en

Изменение 503
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администраторът и 
обработващият лични данни 
документират в писмена форма 
указанията на администратора и 
задължението на обработващия 
лични данни, посочено в параграф 2.

Or. en

Изменение 504
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита 
за администратор по отношение на 
това обработване и спрямо него се 
прилагат правилата за съвместните 
администратори, установени в 
член 20.

заличава се

Or. pt

Изменение 505
Axel Voss

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита за 

3. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни без указания от 
администратора или в противоречие с 
тези указания, без да съществува 
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администратор по отношение на това 
обработване и спрямо него се прилагат 
правилата за съвместните 
администратори, установени в член 
20.

съответно законово задължение, той 
носи отговорност за това обработване 
като администратор.

Or. de

Обосновка

Последица от заличаването на член 20.

Изменение 506
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако обработващ лични данни 
обработва лични данни, различни от 
онези, за които е получил указания от 
администратора, първият се счита за 
администратор по отношение на това 
обработване и спрямо него се прилагат 
правилата за съвместните 
администратори, установени в член 20.

3. Ако обработващ лични данни е 
получил указания от администратора да 
вземе някои независими решения по 
отношение на личните данни, 
първият се счита за администратор по 
отношение на това обработване и 
спрямо него се прилагат правилата за 
съвместните администратори, 
установени в член 20.

Or. en

Изменение 507
Axel Voss

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
обработващият лични данни и всяко 
лице, действащо под ръководството на 
администратора или на обработващия 

Държавите членки предвиждат, че 
обработващият лични данни и всяко 
лице, действащо под ръководството на 
администратора или на обработващия 
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лични данни, което има достъп до 
личните данни, може да обработва тези 
данни само по указание на 
администратора или когато това се 
изисква от законодателството на 
Съюза или на държава членка.

лични данни, което има достъп до 
личните данни, може да обработва тези 
данни само по указание на 
администратора или когато за това
съществува законово задължение.

Or. de

Изменение 508
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
обработващият лични данни и всяко 
лице, действащо под ръководството на 
администратора или на обработващия 
лични данни, което има достъп до 
личните данни, може да обработва тези 
данни само по указание на 
администратора или когато това се 
изисква от законодателството на Съюза 
или на държава членка.

Държавите членки предвиждат, че
обработващият лични данни и всяко 
лице, действащо под ръководството на 
администратора или на обработващия 
лични данни, което има достъп до 
личните данни, може да обработва тези 
данни само по указание на 
администратора или когато това се 
изисква от законодателството на Съюза 
или на държава членка и е 
обвързан/обвързано със задължение за 
опазване на професионална тайна.

Or. pt

Изменение 509
Sophia in 't Veld

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обработващият данни е или 
стане определяща част по 
отношение на целите, средствата 
или методите на обработването на 
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данните или не действа единствено 
по указанията, той се счита за 
съвместен администратор съгласно 
член 20.

Or. en

Изменение 510
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а
Когато обработващият данни е или 
стане определяща част по 
отношение на целите, средствата 
или методите на обработването на 
данните или не действа единствено 
по указания на администратора, той 
се счита за съвместен 
администратор съгласно член 20.

Or. en

Изменение 511
Axel Voss

Предложение за директива
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се
Документация

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за всички 
администратори и обработващи 
лични данни да поддържат 
документация за всички системи и 
процедури за обработване, за които 
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носят отговорност.
2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:
а) наименованието и данните за 
контакт на администратора или на 
всеки съвместен администратор или 
обработващ лични данни;
б) целите на обработването;
в) получателите или категориите 
получатели на лични данни;
г) предаването на данни на трета 
държава или международна 
организация, включително посочване 
на тази трета държава или 
международна организация.
3. При поискване администраторът и 
обработващият лични данни 
предоставят тази документация на 
надзорния орган.

Or. de

Изменение 512
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за всички администратори и 
обработващи лични данни да поддържат 
документация за всички системи и 
процедури за обработване, за които 
носят отговорност.

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за всички администратори и 
обработващи лични данни да поддържат 
подробна документация за всички 
системи и процедури за обработване, за 
които носят отговорност.

Or. en

Изменение 513
Sophia in 't Veld
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Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименованието и данните за контакт 
на администратора или на всеки 
съвместен администратор или 
обработващ лични данни;

а) наименованието и данните за контакт 
на администратора и на неговото 
длъжностно лице по защита на 
данните, както и тези на всеки 
съвместен администратор или 
обработващ лични данни;

Or. en

Изменение 514
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) обвързващо писмено споразумение, 
когато са налице съвместни 
администратори; списък на 
обработващите лични данни и 
извършените от тях дейности;

Or. pt

Изменение 515
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) описание на категорията или 
категориите на субектите на данни и 
на обработените данни или 
категории данни;
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Or. pt

Изменение 516
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) описание на вътрешните правила 
за упражняването на правата на 
субектите на данните в 
съответствие с член 10.

Or. pt

Изменение 517
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предаването на данни на трета 
държава или международна 
организация, включително посочване на 
тази трета държава или международна 
организация.

г) предаването на данни на трета 
държава или международна 
организация, включително посочване на 
искащия компетентен орган на трета 
държава или международна организация 
и правното основание за предаване на 
данните;

Or. en

Изменение 518
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) сроковете за заличаване на 
различните категории данни;

Or. en

Изменение 519
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 23 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) описанието на мерките, посочени 
в член 18, параграф 3.

Or. en

Изменение 520
Axel Voss

Предложение за директива
Член 23a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23a
Документация

1. Всяко предаване на лични данни се 
вписва или документира с цел 
проверка на законосъобразността на 
обработването на данните, 
самонаблюдение и осигуряване на 
подходяща цялост и сигурност на 
данните.
2. Протоколите и документите се 
предоставят на надзорния орган при 
поискване. Надзорният орган използва 
тази информация единствено за 
целите на проверяване на 
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законността на обработването на 
данните, както и за гарантиране на 
целостта и сигурността на данните.

Or. de

Обосновка

Въз основа на член 10 от Рамково решение 2008/977/ПВР.

Изменение 521
Axel Voss

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 24 заличава се
Водене на записи
1. Държавите членки вземат мерки за 
гарантиране, че се водят записи най-
малко за следните операции по 
обработване: събиране, промяна, 
консултиране, разкриване, 
комбиниране или заличаване. 
Записите за извършено консултиране 
или разкриване посочват по-
специално целта, датата и часа на 
такива операции и, доколкото е 
възможно, самоличността на 
лицето, което се е консултирало с 
личните данни или ги е разкрило.
2. Записите се използват единствено 
за целите на проверяване на 
законосъобразността на 
обработването на данните, за 
самоконтрол и за гарантиране на 
непокътнатостта и сигурността на 
данните.

Or. de
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Изменение 522
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат мерки за 
гарантиране, че се водят записи най-
малко за следните операции по 
обработване: събиране, промяна, 
консултиране, разкриване, комбиниране 
или заличаване. Записите за извършено 
консултиране или разкриване посочват 
по-специално целта, датата и часа на 
такива операции и, доколкото е 
възможно, самоличността на лицето, 
което се е консултирало с личните 
данни или ги е разкрило.

1. Държавите членки вземат мерки за 
гарантиране, че се водят записи най-
малко за следните операции по 
обработване: събиране, промяна, 
консултиране, разкриване, комбиниране 
или заличаване. Записите за извършено 
консултиране или разкриване посочват 
по-специално целта, датата и часа на 
такива операции и, доколкото е 
възможно, самоличността на лицето, 
което се е консултирало с личните 
данни или ги е разкрило, както и 
самоличността на получателите на 
тези данни. 

Or. en

Изменение 523
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат мерки за 
гарантиране, че се водят записи най-
малко за следните операции по 
обработване: събиране, промяна, 
консултиране, разкриване, 
комбиниране или заличаване. Записите 
за извършено консултиране или 
разкриване посочват по-специално 
целта, датата и часа на такива операции 
и, доколкото е възможно,
самоличността на лицето, което се е 
консултирало с личните данни или ги е 
разкрило.

1. Държавите членки вземат мерки за 
гарантиране, че се водят записи за 
всички операции по обработване, 
включително за всяко предаване на 
данни. Записите за извършено 
консултиране или разкриване посочват 
по-специално целта, датата и часа на 
такива операции и самоличността на 
лицето, което се е консултирало с 
личните данни или ги е разкрило, както 
и самоличността на получателя на 
тези данни.
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Or. pt

Изменение 524
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат мерки за 
гарантиране, че се водят записи най-
малко за следните операции по 
обработване: събиране, промяна, 
консултиране, разкриване, комбиниране 
или заличаване. Записите за извършено 
консултиране или разкриване посочват 
по-специално целта, датата и часа на 
такива операции и, доколкото е 
възможно, самоличността на лицето, 
което се е консултирало с личните 
данни или ги е разкрило.

1. Държавите членки вземат мерки за 
гарантиране, че се водят записи най-
малко за следните операции по 
обработване: събиране, промяна, 
консултиране, разкриване, комбиниране 
или заличаване. Записите за извършено 
консултиране или разкриване посочват 
по-специално целта, датата и часа на 
такива операции и самоличността на 
лицето, което се е консултирало с 
личните данни или ги е разкрило.

Or. en

Изменение 525
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат мерки за 
гарантиране, че се водят записи най-
малко за следните операции по 
обработване: събиране, промяна, 
консултиране, разкриване, комбиниране 
или заличаване. Записите за извършено 
консултиране или разкриване посочват 
по-специално целта, датата и часа на 
такива операции и, доколкото е 
възможно, самоличността на лицето, 
което се е консултирало с личните 

1. Държавите членки вземат мерки за 
гарантиране, че се водят записи най-
малко за следните операции по 
обработване: събиране, промяна, 
консултиране, разкриване, комбиниране 
или заличаване. Записите за извършено 
консултиране или разкриване посочват 
по-специално целта, датата и часа на 
такива операции и самоличността на 
лицето, което се е консултирало с 
личните данни или ги е разкрило.
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данни или ги е разкрило.

Or. en

Изменение 526
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Администраторът и 
обработващият лични данни 
предоставят записите на надзорния 
орган при поискване.

Or. en

Изменение 527
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Записите се използват единствено за 
целите на проверяване на 
законосъобразността на обработването 
на данните, за самоконтрол и за 
гарантиране на непокътнатостта и 
сигурността на данните.

2. Записите се използват единствено за 
целите на проверяване на 
законосъобразността на обработването 
на данните, за самоконтрол и за 
гарантиране на непокътнатостта и 
сигурността на данните или с цел 
извършване на одит от 
длъжностното лице по защита на 
данните или от надзорния орган по 
защита на данните.

Or. pt

Изменение 528
Carlos Coelho
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Предложение за директива
Член 24 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Извършва се редовен анализ на 
записите с цел разкриване на всякакви 
злоупотреби в съответствие с 
добрите практики във връзка със 
сигурността.

Or. pt

Изменение 529
Axel Voss

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора и 
обработващия лични данни при 
поискване да сътрудничат на надзорния 
орган при изпълнението на неговите 
задължения, по-специално като 
предоставят всяка информация, 
необходима на надзорния орган за 
изпълнението на неговите 
задължения.

1. Администраторът и 
обработващият лични данни при 
поискване сътрудничат на надзорния 
орган при изпълнението на неговите 
задължения в съответствие с глава VІ,
раздел 2 от настоящата директива.

Or. de

Изменение 530
Wim van de Camp

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки предвиждат, 



PE506.128v02-00 54/144 AM\929834BG.doc

BG

че — в случай на предложение за 
закон, който предвижда 
обработването на лични данни, което 
води до сериозни рискове за правата и 
свободите на гражданите поради 
своето естество, обхват или цели —
се извършва оценка на въздействието 
на предложената мярка върху 
защитата на личните данни.
Оценката включва поне общо 
описание на предложените операции 
по обработване, оценка на рисковете 
за правата и свободите на субектите 
на данните, мерките, предвидени за 
справяне с тези рискове, гаранции, 
мерки за сигурност и процедури за 
гарантиране на защитата на 
личните данни и за доказване на 
спазването на разпоредбите, приети в 
съответствие с настоящата 
директива, като се вземат предвид 
правата и основателните очаквания 
на субектите на данните и другите 
засегнати лица.

Or. nl

Обосновка

Оценката на въздействието върху неприкосновеността на личния живот (PIA) във 
връзка с обработването на данни от органите на реда и закона не е лесно съвместима 
с факта, че обработването на данни от полицията и съдебните органи се основава на 
адекватно правно основание. Следователно е основателно изискванията за оценка на 
въздействието върху неприкосновеността на личния живот да се свържат с новото 
законодателство.

Изменение 531
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Задължението за сътрудничество 
се гарантира също така, когато е 
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необходимо надзорният орган да 
разгледа информационните системи и 
обработването на лични данни, при 
което се гарантира неговият достъп 
до помещенията на администратора 
или на обработващия на лични данни.

Or. pt

Изменение 532
Axel Voss

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При упражняване от страна на 
надзорния орган на правомощията по 
член 46, букви а) и б) 
администраторът и обработващият 
лични данни отговарят на този орган 
в разумен срок. Отговорът включва 
описание на предприетите мерки и 
постигнатите резултати в отговор 
на отправените от надзорния орган 
забележки.

заличава се

Or. de

Изменение 533
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При упражняване от страна на 
надзорния орган на правомощията по 
член 46, букви а) и б) администраторът 
и обработващият лични данни отговарят 
на този орган в разумен срок. Отговорът 
включва описание на предприетите 

2. При упражняване от страна на 
надзорния орган на правомощията по 
член 46, букви а) и б) администраторът 
и обработващият лични данни отговарят 
на този орган в разумен срок, който се 
определя от надзорния орган. 
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мерки и постигнатите резултати в 
отговор на отправените от надзорния 
орган забележки.

Отговорът включва описание на 
предприетите мерки и постигнатите 
резултати в отговор на отправените от 
надзорния орган забележки.

Or. en

Изменение 534
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 25а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25а
Оценка на въздействието върху 

защитата на данните
1. Държавите членки предвиждат, че 
преди разработването на нови 
системи за обработване на лични 
данни администраторът или 
обработващият лични данни, 
действащ от името на 
администратора, или субектът, 
вземащ решения относно новата 
система, извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни.
2. Оценката съдържа поне 
систематично описание на:
а) предвидените операции по 
обработване и тяхната 
необходимост и пропорционалност по 
отношение на целта,
б) оценка на рисковете за правата и 
свободите на субектите на данните,
в) мерките, предвидени за справяне с 
рисковете и за намаляване до 
минимум на обема на личните данни, 
които се обработват,
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г) гаранциите, мерките за сигурност и 
механизмите за гарантиране на 
защитата на личните данни и за 
доказване на спазването на 
настоящия регламент, като се 
вземат предвид правата и законните 
интереси на субектите на данните и 
другите засегнати лица.
3. Администраторът се обръща към 
субектите на данните или техните 
представители за становище 
относно планираното обработване.
4. На обществеността се предоставя 
лесен достъп до оценката.
5. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като поиска 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 56 с цел допълнително 
уточняване на изискванията относно 
оценката, посочена в параграф 2, 
включително условията и 
процедурите за възможност за 
промяна на мащаба, проверка и одит.

Or. en

Обосновка

Обработването на лични данни в тази деликатна област следва да се извършва 
единствено след оценка на въздействието върху защитата на данните. Разпоредбите 
се основават на проектодоклада за регламента за защита на данните, за да се 
гарантира съгласуваност.

Изменение 535
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 25а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25а
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Оценка на въздействието върху 
защитата на данните

1. Държавите членки гарантират, че 
преди обработването на лични данни 
администраторът или 
обработващият лични данни 
извършва оценка на въздействието на 
предвидените системи и процедури за 
обработване върху защитата на 
личните данни, когато има 
вероятност операциите по 
обработване да водят до специфични 
рискове за правата и свободите на 
субектите на данните поради своето 
естество, своя обхват или своето 
предназначение.
2. Вероятност да създадат 
специфичните рискове, посочени в 
параграф 1, има по-специално за 
следните операции по обработване:
а) обработването на лични данни в 
широкомащабни регистри на данни за 
целите на предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
престъпления и за изпълнението на 
наказателни санкции;
б) обработването на специални 
категории лични данни по смисъла на 
член 8, на лични данни, свързани с 
деца, данни за местоположението и 
биометрични данни за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването или наказателното 
преследване на престъпления и за 
изпълнението на наказателни 
санкции;
в) оценка на лични аспекти, свързани 
с дадено физическо лице, за 
анализиране или прогнозиране, по-
специално на неговото поведение, 
която се основава на автоматизирано 
обработване и която има вероятност 
да доведе до мерки, които пораждат 
правни последици за лицето или го 
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засягат в значителна степен;
г) наблюдение на публично достъпни 
райони, особено когато се използват 
оптично-електронни устройства 
(видео наблюдение); или
д) други операции по обработване, за 
които се изисква консултация с 
надзорния орган съгласно член 26, 
параграф 1.
3. Оценката съдържа систематично 
и подробно описание на предвидените 
операции по обработване, оценка на 
рисковете за правата и свободите на 
субектите на данните, мерките, 
предвидени за справяне с тези рискове, 
гаранции, мерки за сигурност и 
механизми за гарантиране на 
защитата на личните данни и за 
доказване на спазването на 
разпоредбите, приети в 
съответствие с настоящата 
директива, като се вземат предвид 
основните права и законните 
интереси на субектите на данните и 
другите засегнати лица.
4. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да се 
консултира с всички съответни
заинтересовани страни, включително 
представители на субектите на 
данните, относно планираното 
обработване.
5. На обществеността се предоставя 
лесен достъп до оценката.
6. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като е поискала 
становището на Европейския 
комитет по защита на данните, да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 56 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
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параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за възможност за промяна на мащаба, 
проверка и одит.

Or. en

Изменение 536
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 25а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25а
Оценка на въздействието върху 

защитата на данните
1. Държавите членки гарантират, че 
когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове 
за правата и свободите на субектите 
на данни поради своето естество, 
обхват или цели, администраторът 
— или обработващият лични данни 
от името на администратора —
извършва оценка на въздействието на 
предвидените или настоящите 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни преди 
нови операции по обработване или 
възможно най-рано в случай на 
съществуващи операции по 
обработване.
2. Вероятност да създадат 
специфичните рискове, посочени в 
параграф 1, има по-специално за 
следните операции по обработване:
а) обработването на лични данни в 
широкомащабни регистри на данни за 
целите на предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
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престъпления и за изпълнението на 
наказателни санкции;
б) обработването на специални 
категории лични данни по смисъла на 
член 8, на лични данни, свързани с 
деца, и на биометрични данни за 
целите на предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
престъпления и за изпълнението на 
наказателни санкции.
в) оценка на лични аспекти, свързани 
с дадено физическо лице, за 
анализиране или прогнозиране, по-
специално на неговото поведение, 
която се основава на автоматизирано 
обработване и която евентуално 
може да доведе до мерки, които 
пораждат правни последици за 
лицето или го засягат в значителна 
степен;
г) наблюдение на публично достъпни 
райони, особено когато се използват 
оптично-електронни устройства 
(видео наблюдение); или
д) други операции по обработване, за 
които се изисква консултация с 
надзорния орган съгласно член 26, 
параграф 1.
3. Оценката съдържа най-малко общо 
описание на предвидените операции 
по обработване, оценка на рисковете 
за правата и свободите на субектите 
на данните, мерките, предвидени за 
справяне с тези рискове, гаранции, 
мерки за сигурност и механизми за 
гарантиране на защитата на 
личните данни и за доказване на 
спазването на разпоредбите, приети в 
съответствие с настоящата 
директива, като се вземат предвид 
правата и законните интереси на 
субектите на данните и другите 
засегнати лица.
4. Държавите членки предвиждат 
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задължение за администратора да се 
консултира с обществеността 
относно планираното обработване, 
без да се засяга защитата на 
обществените интереси или 
сигурността на операциите по 
обработване.
5. Без да се засяга защитата на 
обществените интереси или 
сигурността на операциите по 
обработване, на обществеността се 
предоставя лесен достъп до оценката.
6. На Комисията се предоставя 
правомощието, след консултации с 
Европейския комитет по защита на 
данните, да приема делегирани актове 
в съответствие с член 56 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за възможност за промяна на мащаба, 
проверка и одит.

Or. en

Изменение 537
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат мерки, за да 
гарантират, че администраторът или 
обработващият лични данни се 
консултира с надзорния орган преди 
обработването на лични данни, които 
ще бъдат част от нов регистър на лични 
данни, който предстои да бъде създаден, 

1. Държавите членки вземат мерки, за да 
гарантират, че администраторът се 
консултира с надзорния орган преди 
обработването на лични данни, които 
ще бъдат част от нов регистър на лични 
данни, който предстои да бъде създаден, 
когато:
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когато:

Or. pt

Изменение 538
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вземат мерки, за да 
гарантират, че администраторът или 
обработващият лични данни се 
консултира с надзорния орган преди 
обработването на лични данни, които 
ще бъдат част от нов регистър на лични 
данни, който предстои да бъде създаден,
когато:

1. Държавите членки вземат мерки, за да 
гарантират, че администраторът или 
обработващият лични данни се 
консултира с надзорния орган преди 
обработването на лични данни, които 
ще бъдат част от нов вид регистър на 
лични данни, който предстои да бъде 
създаден.

Or. en

Изменение 539
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ще бъдат обработвани специални 
категории данни, посочени в член 8;

заличава се

Or. en

Изменение 540
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) видът обработване, и по-специално 
използването на нови технологии, 
механизми или процедури, води до 
специфични рискове за основните 
права и свободи, и в частност за 
защитата на личните данни на 
субектите на данните.

заличава се

Or. en

Изменение 541
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят задължение за надзорния 
орган да изготви списък на операциите 
по обработване, за които е необходима 
предварителна консултация съгласно 
параграф 1.

2. Държавите членки могат да 
предвидят задължение за надзорния 
орган да изготви списък на операциите 
по обработване, за които е необходима 
предварителна консултация съгласно 
буква б) от параграф 1. Надзорният 
орган оповестява публично този 
списък и го предава на Европейския 
комитет по защита на данните. 
Европейският комитет по защита на 
данните работи по конвергенцията 
на тези списъци.

Or. en

Изменение 542
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че администраторът или 
обработващият лични данни 
предоставя на надзорния орган 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните, предвидена в 
член 25а, и при поискване — всякаква 
друга информация, която позволява на 
надзорния орган да извърши оценка на 
съответствието на обработването, и 
по-специално на рисковете за 
защитата на личните данни на 
субекта на данните и на 
съответните гаранции.

Or. en

Изменение 543
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Държавите членки се 
консултират с надзорния орган при 
изготвянето на законодателна мярка, 
която да бъде приета от 
националния парламент, или на 
мярка, основаваща се на такава 
законодателна мярка, която определя 
естеството на обработването, за да 
се гарантира съответствието на 
планираното обработване съгласно 
настоящата директива, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данните.

Or. en
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Изменение 544
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
предвидят задължение за надзорния 
орган да изготви списък на операциите 
по обработване, за които е необходима 
предварителна консултация съгласно 
параграф 1.

2. Държавите членки предвиждат
задължение за надзорния орган да 
изготви списък на операциите по 
обработване, за които е необходима 
предварителна консултация съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 545
Axel Voss

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора и 
обработващия лични данни да 
предприемат подходящи технически и 
организационни мерки, за да гарантират 
ниво на сигурност, което отговаря на 
свързаните с обработването рискове и 
естеството на подлежащите на защита 
данни, като вземат предвид
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване.

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
предприема технически и 
организационни мерки с цел 
препятстване на:

а) неумишлено или неправомерно 
унищожаване,
б) неумишлена загуба,
в) неправомерна промяна,
г) неправомерно предаване или 
неправомерен достъп — особено ако в 
рамките на обработването данните 
се предават в мрежа или се 
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предоставят на разположение чрез 
пряк автоматичен достъп, както и
д) всяка друга форма на неправомерно 
обработване на лични данни.
Мерките трябва да гарантират ниво на 
сигурност, което отговаря на свързаните 
с обработването рискове и естеството на 
подлежащите на защита данни, като се
вземат предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване.

Or. de

Обосновка

Промените, извършени в този член, са възприети от член 22, параграф 1 от 
Рамковото решение.

Изменение 546
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора и 
обработващия лични данни да 
предприемат подходящи технически и 
организационни мерки, за да гарантират 
ниво на сигурност, което отговаря на 
свързаните с обработването рискове и 
естеството на подлежащите на защита 
данни, като вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване.

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора и 
обработващия лични данни да 
предприемат подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, за 
да гарантират ниво на сигурност, което 
отговаря на свързаните с обработването 
рискове и естеството на подлежащите 
на защита данни, като вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване.

Or. en

Изменение 547
Jan Mulder
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Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора и 
обработващия лични данни да 
предприемат подходящи технически и 
организационни мерки, за да гарантират 
ниво на сигурност, което отговаря на 
свързаните с обработването рискове и 
естеството на подлежащите на защита 
данни, като вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване.

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора и 
обработващия лични данни да 
предприемат подходящи технически и 
организационни мерки и процедури, за 
да гарантират ниво на сигурност, което 
отговаря на свързаните с обработването 
рискове и естеството на подлежащите 
на защита данни, като вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване.

Or. en

Изменение 548
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора и
обработващия лични данни да 
предприемат подходящи технически и 
организационни мерки, за да гарантират 
ниво на сигурност, което отговаря на 
свързаните с обработването рискове и 
естеството на подлежащите на защита 
данни, като вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване.

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора и 
обработващия лични данни да 
предприемат подходящи технически и 
организационни мерки, за да гарантират 
ниво на сигурност, което отговаря на 
свързаните с обработването рискове и 
естеството на подлежащите на защита 
данни, като вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес.

Or. en

Изменение 549
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По отношение на автоматизираното 
обработване на данни всяка държава 
членка предвижда задължение след 
извършване на оценка на рисковете 
администраторът да въвежда мерки, 
имащи за цел:

2. По отношение на автоматизираното 
обработване на данни всяка държава 
членка предприема подходящи мерки 
за постигане на следното:

Or. de

Изменение 550
Axel Voss

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) да се гарантира изпълнението на 
функциите на системата, докладването 
за появили се във функциите дефекти 
(надеждност), както и недопускане на 
увреждане на съхраняваните лични 
данни вследствие на неправилно 
функциониране на системата 
(непокътнатост).

й) да се гарантира изпълнението на 
функциите на системата, докладването 
за появили се във функциите дефекти 
(надеждност), както и недопускане на 
подправяне на съхраняваните лични 
данни вследствие на неправилно 
функциониране на системата 
(непокътнатост).

Or. de

Изменение 551
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки предвиждат, 
че обработващите личните данни 
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могат да бъдат назначавани само ако 
гарантират и могат да докажат, че 
спазват изискваните технически и 
организационни мерки по параграф 1 и 
спазват указанията по член 21, 
параграф 2, буква а). Компетентният 
орган извършва наблюдение над 
обработващия личните данни в това 
отношение.

Or. en

Изменение 552
Axel Voss

Предложение за директива
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При необходимост Комисията може
да приема актове за изпълнение за 
уточняване на изискванията, установени 
в параграфи 1 и 2, за различни ситуации, 
и по-специално стандарти за 
криптиране. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 57, параграф 2.

3. При необходимост държавите 
членки могат да приемат разпоредби
за уточняване на изискванията, 
установени в параграфи 1 и 2, за 
различни ситуации, и по-специално 
стандарти за криптиране.

Or. de

Изменение 553
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
документира всяко нарушение на 
сигурността на личните данни, като 

4. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
документира всяко нарушение на 
сигурността на личните данни, като 
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включва фактите, свързани с 
нарушението, последиците от него и 
предприетите действия за справяне с 
него. Тази документация трябва да 
позволява на надзорния орган да 
провери дали е спазен настоящият член. 
Документацията съдържа единствено 
информацията, необходима за тази цел.

включва фактите, свързани с 
нарушението, последиците от него и 
предприетите действия за справяне с 
него. Тази документация трябва да 
позволява на надзорния орган да 
провери дали е спазен настоящият член. 
Документацията съдържа единствено 
информацията, необходима за тази цел.
Надзорният орган води публичен 
регистър на съобщените нарушения.

Or. en

Изменение 554
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 28 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Надзорният орган води публичен 
регистър на видовете съобщени 
нарушения.

Or. en

Изменение 555
Axel Voss

Предложение за директива
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 56 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
установяване на нарушението на 
сигурността на данните, посочено в 
параграфи 1 и 2, както и на 
конкретните обстоятелства, при 
които се изисква администраторът и 
обработващият лични данни да 

заличава се
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уведомят за това нарушение на 
сигурността на личните данни.

Or. de

Обосновка

Критериите и изискванията за установяване на нарушението на сигурността на 
данните са определени достатъчно в параграф 1. Предложеното делегиране на 
законодателни правомощия във всеки случай би засегнало съществени елементи, 
които не могат да бъдат делегирани, и те би трябвало да бъдат посочени в основния 
акт. Предлага се съответно изменение и в Общия регламент за защита на данните.

Изменение 556
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 56 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за установяване на 
нарушението на сигурността на данните, 
посочено в параграфи 1 и 2, както и на 
конкретните обстоятелства, при които 
се изисква администраторът и 
обработващият лични данни да 
уведомят за това нарушение на 
сигурността на личните данни.

5. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като е поискала 
становището на Европейския 
комитет по защита на данните, да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 56 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за установяване на 
нарушението на сигурността на данните, 
посочено в параграфи 1 и 2, както и на 
конкретните обстоятелства, при които 
се изисква администраторът и 
обработващият лични данни да 
уведомят за това нарушение на 
сигурността на личните данни.

Or. en

Изменение 557
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 28 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 56 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за установяване на 
нарушението на сигурността на данните, 
посочено в параграфи 1 и 2, както и на 
конкретните обстоятелства, при които 
се изисква администраторът и 
обработващият лични данни да 
уведомят за това нарушение на 
сигурността на личните данни.

5. На Комисията се предоставя 
правомощието, след консултация с 
Европейския комитет по защита на 
данните, да приема делегирани актове 
в съответствие с член 56 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за установяване на 
нарушението на сигурността на данните, 
посочено в параграфи 1 и 2, както и на 
конкретните обстоятелства, при които 
се изисква администраторът и 
обработващият лични данни да 
уведомят за това нарушение на 
сигурността на личните данни.

Or. en

Изменение 558
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган, приложимите 
процедури за изискването за 
уведомление, както и образеца и 
условията за документацията, посочена 
в параграф 4, включително сроковете за 
заличаване на съдържащата се в нея 
информация. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 57, параграф 2.

6. Комисията, след консултация с 
Европейския комитет по защита на 
данните, може да установи образеца на 
такова уведомление до надзорния орган, 
приложимите процедури за изискването 
за уведомление, както и образеца и 
условията за документацията, посочена 
в параграф 4, включително сроковете за 
заличаване на съдържащата се в нея 
информация. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 57, параграф 2.

Or. en
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Изменение 559
Axel Voss

Предложение за директива
Член 28a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28a
Предварителна консултация

Държавите членки гарантират, че с 
компетентните национални надзорни 
органи са проведени консултации 
преди обработването на лични данни, 
които ще съставляват част от нова 
система за класиране, която 
предстои да бъде създадена, когато:
a) се обработват специални 
категории данни, посочени в член 8; 
или
б) видът обработка, по-специално 
използването на нови технологии, 
механизъм или процедури, е свързан в 
противен случай със специфичен риск 
за основните права и свободи, и по-
специално неприкосновеността на 
личния живот, на субекта на 
данните.

Or. de

Обосновка

Възприема текста от член 23 от Рамково решение 2008/977.

Изменение 560
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 28а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28а



AM\929834BG.doc 75/144 PE506.128v02-00

BG

Надзорният орган води публичен 
регистър на видовете, обхвата и броя 
съобщени нарушения.

Or. en

Изменение 561
Axel Voss

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Съобщаване на субекта на данните за 

нарушение на сигурността на 
личните данни

1. Държавите членки предвиждат, че 
когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на 
защитата на личните данни или на 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данните, 
администраторът, след като подаде 
уведомлението по член 28, съобщава 
на субекта на данните за 
нарушението на сигурността на 
личните данни без излишно забавяне.
2. В съобщението до субекта на 
данните, посочено в параграф 1, се 
описва естеството на нарушението 
на сигурността на личните данни и 
се съдържат най-малко 
информацията и препоръките, 
предвидени член 28, параграф 3, 
букви б) и в).
3. Не се изисква съобщаване на 
субекта на данни за нарушение на 
сигурността на личните данни, ако 
администраторът е доказал в 
удовлетворителна степен пред 
надзорния орган, че е предприел 
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подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо личните данни, 
засегнати от нарушението на 
сигурността на лични данни. Такива 
технологични мерки за защита 
правят данните неразбираеми за 
всяко лице, което няма разрешение за 
достъп до тях.
4. Съобщаването на субекта на 
данните може да бъде забавено, 
ограничено по съдържание или да не 
бъде извършено, на основанията, 
посочени в член 11, параграф 4.

Or. de

Изменение 562
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съобщението до субекта на 
данните, посочено в параграф 1, се 
описва естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни и се 
съдържат най-малко информацията и 
препоръките, предвидени член 28, 
параграф 3, букви б) и в).

2. В съобщението до субекта на 
данните, посочено в параграф 1, се 
описва естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни и се 
съдържат най-малко информацията и 
препоръките, предвидени член 28, 
параграф 3, букви а) и д).

Or. en

Изменение 563
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 29 – параграф 3а (нов)



AM\929834BG.doc 77/144 PE506.128v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Без да се засяга задължението на 
администратора да уведоми субекта 
на данните за нарушението на 
сигурността на личните данни, ако 
администраторът все още не е 
съобщил на засегнатия субект на 
данни, надзорният орган може, след 
като отчете евентуалните 
неблагоприятни последици от 
нарушението, да изиска от 
администратора да извърши 
съобщаването.

Or. en

Изменение 564
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съобщаването на субекта на данните 
може да бъде забавено, ограничено по 
съдържание или да не бъде извършено,
на основанията, посочени в член 11, 
параграф 4.

4. Съобщаването на субекта на данните 
може да бъде забавено или ограничено 
по съдържание на основанията, 
посочени в член 11, параграф 4.

Or. en

Изменение 565
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съобщаването на субекта на данните 
може да бъде забавено, ограничено по 

4. Съобщаването на субекта на данните 
може да бъде забавено или ограничено 
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съдържание или да не бъде извършено,
на основанията, посочени в член 11, 
параграф 4.

по съдържание на основанията, 
посочени в член 11, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Изменение, произтичащо съгласно изменението на член 11, параграф 4.

Изменение 566
Nuno Melo

Предложение за директива
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съобщаването на субекта на данните 
може да бъде забавено, ограничено по 
съдържание или да не бъде извършено, 
на основанията, посочени в член 11, 
параграф 4.

4. Съобщаването на субекта на данните 
може да бъде забавено, ограничено по 
съдържание или да не бъде извършено, 
на основанията, посочени в член 13, 
параграф 1.

Or. pt

Изменение 567
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора или 
обработващия лични данни да 
определят длъжностно лице по защита 
на данните.

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
определи длъжностно лице по защита на 
данните. Това задължение обхваща и 
обработващите лични данни, когато 
тяхната намеса е от такъв характер, 
че обосновава определянето на 
длъжностно лице по защита на 
данните.
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Or. pt

Изменение 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора или 
обработващия лични данни да 
определят длъжностно лице по защита 
на данните.

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора или 
обработващия лични данни да 
определят поне едно длъжностно лице 
по защита на данните.

Or. en

Изменение 569
Axel Voss

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Длъжностното лице по защита 
на данните не бива да бъде ощетявано 
поради изпълнението на задачите си. 
Уволняването на длъжностното лице 
по защита на данните е недопустимо 
по време на дейността му и в 
годината след приключването й, освен 
ако са налице факти, които 
оправомощават администратора да 
го уволни на сериозно основание.

Or. de

Изменение 570
Sophia in 't Veld
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Предложение за директива
Член 30 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора или 
обработващия лични данни да 
гарантира, че всички други 
професионални задължения на 
длъжностното лице по защита на 
данните са съвместими със задачите 
и задълженията му като 
длъжностно лице по защита на 
данните и не водят до конфликт на 
интереси.

Or. en

Изменение 571
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Длъжностното лице по защита 
на данните се назначава за срок от 
най-малко четири години. 
Длъжностното лице по защита на 
данните може да се преназначи за 
още четири години. По време на 
мандата си длъжностното лице по 
защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на 
необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения. 
Администраторите и 
обработващите лични данни 
отговарят за уведомяването на 
надзорния орган за самоличността и 
координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните след неговото назначаване, 
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както и за всякакви промени, които 
биха могли да настъпят.

Or. pt

Изменение 572
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Длъжностното лице по защита 
на данните се назначава за срок от 
най-малко четири години. 
Длъжностното лице по защита на 
данните може да се преназначава за 
следващи мандати. По време на 
мандата си длъжностното лице по 
защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на 
необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения,
по-специално за гарантиране на 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива. 

Or. en

Изменение 573
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 30 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора или 
обработващият лични данни да 
съобщава името и координатите за 
връзка на длъжностното лице по 
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защита на данните на надзорния 
орган и на обществеността.

Or. en

Изменение 574
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 30 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки предвиждат, 
че субектите на данни имат право да 
се обърнат към длъжностното лице 
по защита на данните по всички 
въпроси, свързани с обработването на 
техните данни, и да поискат 
упражняване на правата си съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 575
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни вземат мерки, за да 
гарантират, че длъжностното лице по 
защита на данните разполага със 
средствата за ефективно изпълнение 
на задълженията и задачите по член 32
при условия на независимост и не 
получава указания относно 
упражняването на функциите си.

2. Администраторът или обработващият 
лични данни вземат мерки, за да 
гарантират, че длъжностното лице по 
защита на данните изпълнява
задълженията и задачите при условия на 
независимост и не получава указания 
относно упражняването на функциите 
си. Длъжностното лице по защита 
на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора 
или обработващия лични данни.
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Or. en

Изменение 576
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администраторът или 
обработващият лични данни 
подпомага длъжностното лице по 
защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
всички средства, включително 
персонала, помещенията, 
оборудването и всички други ресурси, 
необходими за изпълнение на 
задълженията, посочени в член 32, а 
така също поддържа неговите или 
нейните професионални знания.

Or. en

Изменение 577
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения в 
съответствие с разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и да 
документира тази дейност и получените 
отговори;

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения в 
съответствие с разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, по-
специално по отношение на 
техническите и организационните 
мерки и процедури, и да документира 
тази дейност и получените отговори;

Or. en



PE506.128v02-00 84/144 AM\929834BG.doc

BG

Изменение 578
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 32 – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) да наблюдава изпълнението на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от 
администратора или обработващия 
лични данни;

Or. en

Изменение 579
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 32а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
ОТГОВОРНОСТ НА КОМИТЕТА

1. Администраторът и 
обработващият лични данни 
определят член на комитета, който 
отговаря за защита на данните.
2. Членът на комитета, посочен в 
параграф 1, носи окончателната 
отговорност за спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива, прилагани от 
законодателството на държава 
членка.

Or. en
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Изменение 580
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Общи принципи за предаване на лични 

данни
Държавите членки предвиждат, че 
предаването от компетентни органи 
на лични данни, които се обработват 
или са предназначени за обработване 
след предаването им на трета 
държава или на международна 
организация, включително по-
нататъшно предаване на друга трета 
държава или международна 
организация, може да се извършва 
само ако:
а) предаването е необходимо за 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции; и
б) администраторът и 
обработващият лични данни спазват 
разпоредбите, установени в 
настоящата глава.

Or. en

Изменение 581
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
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по-нататъшното предаване, посочено 
в параграф 1 от настоящия член, 
може да се извършва само ако в 
допълнение към условията, посочени в 
същия параграф:
а) по-нататъшното предаване е 
необходимо за същата специфична 
цел като първоначалното предаване; 
и
б) компетентният орган, извършил 
първоначалното предаване, разрешава 
по-нататъшното предаване.

Or. en

Обосновка

Предаването следва да бъде позволено само за правоприлагащите органи, а не за други 
получатели в трети държави. Това се предлага както от ЕНОЗД, така и от 
работната група по член 29, и следва от съображение 45. Следва да се уточни още, че 
по-нататъшното предаване следва да подлежи на допълнителни условия, както е 
предложено от работната група по член 29.

Изменение 582
Axel Voss

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предаването е необходимо за 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции; и

а) предаването е необходимо за 
предотвратяването на заплахи, за
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции; и

Or. de

Изменение 583
Sophia in 't Veld
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Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предаването е необходимо за 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции; и

а) конкретното предаване е 
необходимо за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции; и

Or. en

Изменение 584
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) данните се предават на 
администратор в трета държава или 
на международна организация —
публичен орган, компетентен за 
целите, предвидени в член 1, 
параграф 1;

Or. en

Изменение 585
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) условията, установени в 
настоящата глава, се спазват от 
администратора и обработващия 
данни, включително с цел по-
нататъшно предаване на лични данни 
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от третата държава или 
международна организация до друга 
трета държава или международна 
организация;

Or. en

Изменение 586
Axel Voss

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) администраторът и 
обработващият лични данни спазват
разпоредбите, установени в настоящата 
глава.

б) разпоредбите, установени в 
настоящата глава, се спазват.

Or. de

Изменение 587
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) администраторът и обработващият 
лични данни спазват разпоредбите,
установени в настоящата глава.

б) администраторът и обработващият 
лични данни спазват другите 
разпоредби, приети съгласно
настоящата директива; и

Or. en

Изменение 588
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 33 – параграф 1 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) нивото на защита на личните 
данни, гарантирано по силата на 
настоящата директива, не се 
понижава.

Or. en

Изменение 589
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33а
Предаване на получатели, които не 

подлежат на разпоредбите за 
прилагане на настоящата директива
Държавите членки предвиждат, че 
предаването на лични данни от 
страна на компетентни органи на 
получатели, които не подлежат на 
разпоредбите за прилагане на 
настоящата директива, може да се 
извършва, само ако това предаване е:
а) предвидено в националното 
законодателство; тези закони трябва 
да бъдат в съответствие с Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Конвенцията за защита на 
правата на човека и основните 
свободи, както и да съответстват на 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз и Европейския съд 
по правата на човека; или
б) необходимо за защитата на 
жизненоважните интереси на 
субекта на данните или на друго 
физическо лице; или
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в) извършено по искане на субекта на 
данните.

Or. en

Изменение 590
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33а
Предаване на получатели, които не 

подлежат на разпоредбите за 
прилагане на настоящата директива
Държавите членки предвиждат, че 
предаването на лични данни от 
страна на компетентни органи на 
получатели, които не подлежат на 
разпоредбите за прилагане на 
настоящата директива, може да се 
извършва, само ако това предаване е:
а) предвидено в националното 
законодателство; тези закони трябва 
да бъдат в съответствие с Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и Конвенцията за защита на 
правата на човека и основните 
свободи, както и да съответстват на 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз и Европейския съд 
по правата на човека; или
б) необходимо за защитата на 
жизненоважните интереси на 
субекта на данните или на друго лице; 
или
в) извършено по искане на субекта на 
данните.

Or. en
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Обосновка

Предложението на Комисията не съдържа никакви конкретни гаранции за 
предаването на лични данни към частни лица и органи, различни от правоприлагащите 
публични органи. Въпреки това, съгласно принцип 5 от Препоръка № R (87)15 на 
Съвета на Европа, такова предаване трябва да се допуска единствено при специфични 
и стриктни условия. Настоящото предложение за нов член добавя специфични 
разпоредби за подобно предаване на данни, като черпи вдъхновение от 
гореспоменатата Препоръка на Съвета на Европа.

Изменение 591
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 33б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33б
Общи принципи за предаване на лични 

данни
1. Държавите членки предвиждат, че 
предаването от компетентни органи 
на лични данни, които се обработват 
или са предназначени за обработване 
след предаването им на компетентен 
публичен орган в трета държава или 
на международна организация, 
включително по-нататъшно 
предаване на друг компетентен 
публичен орган в трета държава или 
международна организация, може да 
се извършва, само ако:
а) конкретното предаване е 
необходимо за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции;
б) данните се предават на 
администратор в трета държава или 
международна организация —
публичен орган, компетентен за 
целите, предвидени в член 1, 
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параграф 1;
в) условията, определени в 
членове 34—37, се спазват от 
администратора и обработващия 
данни, включително с цел по-
нататъшно предаване на лични данни 
от третата държава или 
международна организация до друга 
трета държава или международна 
организация;
г) администраторът и 
обработващият лични данни спазват 
другите разпоредби, приети в 
съответствие с настоящата 
директива; и
д) нивото на защита на физическите 
лица във връзка с обработването на 
лични данни, гарантирано в Съюза по 
силата на настоящата директива, не 
се понижава.
2. Държавите членки предвиждат, че 
по-нататъшното предаване, посочено 
в параграф 1 от настоящия член, 
може да се извършва, само ако, в 
допълнение към условията, посочени в 
същия параграф:
а) по-нататъшното предаване е 
необходимо за същата специфична 
цел като първоначалното предаване; 
и
б) компетентният орган, извършил 
първоначалното предаване, разрешава 
по-нататъшното предаване.

Or. en

Изменение 592
Axel Voss

Предложение за директива
Член 34 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
предаване на лични данни на трета 
държава или международна организация 
може да се осъществи когато Комисията 
е решила в съответствие с член 41 от 
Регламент (ЕС) № …./2012 или в 
съответствие с параграф 3 от настоящия
член, че третата държава или територия 
или обработващ сектор в тази трета 
държава, или въпросната международна 
организация гарантира адекватно ниво 
на защита. За такова предаване не се 
изисква допълнително разрешение.

1. Държавите членки предвиждат, че 
предаване на лични данни на трета 
държава или международна организация 
може да се осъществи когато Комисията 
е решила в съответствие с член 41 от 
Регламент (ЕС) №  …./2012 или в 
съответствие с параграф 3 от настоящия 
член, че третата държава или територия 
или обработващ сектор в тази трета 
държава, или въпросната международна 
организация гарантира адекватно ниво 
на защита. За такова предаване не се 
изисква допълнително разрешение.
Сключването на международни 
договори, споразумения, 
договорености и конвенции между ЕС 
или дадена държава членка и трета 
държава или международна 
организация се счита за установяване 
на адекватно ниво на защита по 
смисъла на настоящия член.

Or. de

Обосновка

Съответства също и на досегашното правно положение съгласно 
Директива 95/46/ЕО.

Изменение 593
Axel Voss

Предложение за директива
Член 34 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато няма прието решение съгласно 
член 41 от Регламент (ЕС) № …/2012, 
Комисията оценява адекватността на 
нивото на защита, като отчита следните 
елементи:

2. Когато няма прието решение съгласно 
член 41 от Регламент (ЕС) № …/2012, 
Комисията оценява адекватността на 
нивото на защита, като отчита всички 
обстоятелства, които като цяло са 
от значение при операции по 
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прехвърляне на данни или поредица от 
такива операции и които могат да 
бъдат оценени без позоваване на 
конкретни операции по прехвърляне. 
Оценката се извършва преди всичко 
като се отчитат следните елементи:

Or. de

Изменение 594
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 34 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съществуването и ефективното 
функциониране на един или повече 
независими надзорни органи във 
въпросната трета държава или 
международна организация, отговорни 
за гарантиране на спазването на 
правилата за защита на данните, за 
подпомагане и консултиране на 
субектите на данни при упражняването 
на техните права и за осъществяване на 
сътрудничество с надзорните органи на 
Съюза и на държавите членки; и

б) съществуването и ефективното 
функциониране на един или повече 
независими надзорни органи във 
въпросната трета държава или 
международна организация, отговорни 
за гарантиране на спазването на 
правилата за защита на данните, 
включително достатъчно 
правомощия за налагане на санкции, 
за подпомагане и консултиране на 
субектите на данни при упражняването 
на техните права и за осъществяване на 
сътрудничество с надзорните органи на 
Съюза и на държавите членки; и

Or. en

Изменение 595
Axel Voss

Предложение за директива
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да реши, в рамките 
на обхвата на настоящата 

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
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директива, че дадена трета държава 
или територия или обработващ 
сектор в тази трета държава, или 
дадена международна организация 
осигурява адекватно ниво на защита по 
смисъла на параграф 2. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 57, 
параграф 2.

съответствие с член 56 за допълване 
на списъка в приложение [х] на трети 
държави, територии или
обработващия сектор в рамките на 
трети държави или международни 
организации, които осигуряват
адекватно ниво на защита по смисъла на 
параграф 2. При определяне на 
равнището на защита, Комисията 
трябва да прецени дали съответното 
законодателство, общо или секторно, 
в сила в третата държава или 
международна организация, 
гарантира ефективни и изпълними 
права, включително ефективна 
административна и съдебна защита 
за субектите на данни, по-специално 
за тези субекти на данни, чиито 
лични данни се прехвърлят.

Or. de

Обосновка

Поради широкообхватния си характер определянията излизат извън това, което се 
изисква за еднакви условия за изпълнение, и тези несъществени елементи трябва да 
бъдат предмет на делегиране на законодателни правомощия в съответствие с 
член 290 от Договора за функционирането на ЕС. Предлага се съответно изменение и 
в Общия регламент за защита на данните.

Изменение 596
Axel Voss

Предложение за директива
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Съгласно член 340, параграф 2 от 
ДФЕС и установената съдебна 
практика на Съда на Европейските 
общности, Европейският съюз, в 
съответствие с основните принципи, 
общи за законодателствата на 
държавите членки, компенсира 
всички щети, причинени от неговите 
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институции при изпълнение на 
задълженията им, включително 
всички вреди, възникнали поради 
неправомерно използване на лични 
данни вследствие на неправилно 
определяне съгласно параграфи 2 и 3.

Or. de

Изменение 597
Axel Voss

Предложение за директива
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да реши, в 
рамките на обхвата на настоящата 
директива, че дадена трета държава 
или територия или обработващ 
сектор в тази трета държава, или 
дадена международна организация не 
осигурява адекватно ниво на защита 
по смисъла на параграф 2, по-
специално в случаи, в които 
съответното законодателство, 
както общото, така и секторното, 
което е в сила в третата държава 
или международната организация, не 
гарантира действащи и 
противопоставими права, 
включително право на ефективна 
административна и съдебна защита 
за субектите на данни, по-специално 
за онези субекти на данни, чиито 
лични данни се предават. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 57, 
параграф 2, или, в особено спешни за 
физическите лица случаи във връзка с 
правото им на защита на личните 
данни ― в съответствие с 
процедурата, посочена в член 57, 

заличава се
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параграф 3.

Or. de

Изменение 598
Axel Voss

Предложение за директива
Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки вземат мерки, 
за да гарантират, че когато 
Комисията вземе решение съгласно 
параграф 5 за забрана на всякакво 
предаване на лични данни на третата 
държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или на въпросната 
международна организация, това 
решение не възпрепятства 
предаването на данни съгласно 
член 35, параграф 1 или съгласно 
член 36. В подходящия момент 
Комисията започва консултации с 
третата държава или международна 
организация с цел да коригира 
ситуацията, произтичаща от 
решението, взето по силата на 
параграф 5 от настоящия член.

заличава се

Or. de

Изменение 599
Axel Voss

Предложение за директива
Член 34 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията наблюдава прилагането 
на актовете за изпълнение, посочени в 

заличава се
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параграфи 3 и 5.

Or. de

Изменение 600
Axel Voss

Предложение за директива
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
Предаване на данни с подходящи 

гаранции
1. Когато Комисията не е взела 
решение по силата на член 34 
държавите членки предвиждат, че 
може да се извърши предаване на 
лични данни на получател в трета 
държава или на международна 
организация когато:
а) в правно обвързващ инструмент са 
предвидени подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни; или
б) администраторът или 
обработващият лични данни е 
извършил оценка на всички 
обстоятелства около прехвърлянето 
на лични данни и е стигнал до 
заключението, че по отношение на 
защитата на личните данни 
съществуват подходящи гаранции.
2. Решението за прехвърляния по 
параграф 1, буква б) трябва да бъде 
взето от надлежно оправомощен 
персонал. Тези прехвърляния трябва 
да бъдат документирани и 
документацията трябва да се 
предостави на надзорния орган при 
поискване.
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Or. de

Изменение 601
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 34, държавите членки 
предвиждат, че може да се извърши 
предаване на лични данни на получател 
в трета държава или на международна 
организация когато:

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 34, държавите членки 
предвиждат, че може да се извърши 
предаване на лични данни на получател 
в трета държава или на международна 
организация единствено когато:

Or. en

Изменение 602
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 34, държавите членки 
предвиждат, че може да се извърши 
предаване на лични данни на получател
в трета държава или на международна 
организация когато:

1. Когато Комисията не е взела решение 
по силата на член 34, държавите членки 
предвиждат, че може да се извърши 
предаване на лични данни на 
компетентен публичен орган в трета 
държава или на международна 
организация, когато в правно обвързващ 
инструмент са предвидени подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни.

а) в правно обвързващ инструмент са 
предвидени подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни; 
или
б) администраторът или 
обработващият лични данни е 
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извършил оценка на всички 
обстоятелства около прехвърлянето 
на лични данни и е стигнал до 
заключението, че по отношение на 
защитата на личните данни 
съществуват подходящи гаранции.

Or. en

Изменение 603
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в правно обвързващ инструмент са 
предвидени подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни; 
или

а) в правно обвързващ инструмент са 
предвидени подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни; 
и

Or. en

Изменение 604
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) надзорният орган е дал 
предварително разрешение за 
предаването.

Or. en

Изменение 605
Sophia in 't Veld
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Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) администраторът или 
обработващият лични данни е 
извършил оценка на всички 
обстоятелства около прехвърлянето 
на лични данни и е стигнал до 
заключението, че по отношение на 
защитата на личните данни 
съществуват подходящи гаранции.

заличава се

Or. en

Изменение 606
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) администраторът или 
обработващият лични данни е 
извършил оценка на всички 
обстоятелства около прехвърлянето 
на лични данни и е стигнал до 
заключението, че по отношение на 
защитата на личните данни 
съществуват подходящи гаранции.

заличава се

Or. pt

Изменение 607
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) администраторът или б) Европейският комитет по защита 
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обработващият лични данни е 
извършил оценка на всички 
обстоятелства около прехвърлянето 
на лични данни и е стигнал до 
заключението, че по отношение на 
защитата на личните данни съществуват 
подходящи гаранции.

на данните е преценил, че 
получателят — администратор или 
обработващ личните данни —
отговаря на всички законови 
изисквания и най-добри практики
около прехвърлянето на лични данни, 
предвидени в настоящата директива, 
по-специално относно личните данни, 
събрани първоначално от частни 
страни, и е стигнал до заключението, 
че по отношение на защитата на 
личните данни съществуват подходящи 
гаранции; или

Or. en

Обосновка

Самооценката от администратора или обработващия данни не може да бъде основа 
за предаване на трети държави. Такова предаване трябва винаги да се основава на 
правно обвързващ инструмент. Вж. също становището на ЕНОЗД, т. 415.

Изменение 608
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 35 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) правото на държава членка 
позволява специфично предаване на 
лични данни, което е строго 
необходимо и пропорционално, при 
спазване на съответните разпоредби 
на правото на Съюза или 
международното публично право, и 
по-специално ЕКПЧ, съгласно 
тълкуванието на Европейския съд по 
правата на човека.

Or. en
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Изменение 609
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Решението за прехвърляния по 
параграф 1, буква б) трябва да бъде 
взето от надлежно оправомощен 
персонал. Тези прехвърляния трябва 
да бъдат документирани и 
документацията трябва да се 
предостави на надзорния орган при 
поискване.

заличава се

Or. en

(погрешно номериране на параграфите в документа на Комисията)

Изменение 610
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Решението за прехвърляния по 
параграф 1, буква б) трябва да бъде 
взето от надлежно оправомощен 
персонал. Тези прехвърляния трябва да 
бъдат документирани и документацията 
трябва да се предостави на надзорния 
орган при поискване.

2. Тези прехвърляния трябва да бъдат 
документирани и документацията 
трябва да се предостави на надзорния 
орган при поискване.

Or. en

(погрешно номериране на параграфите в документа на Комисията)

Изменение 611
Axel Voss

Предложение за директива
Член 35a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35a
Предаване на данни с подходящи 

гаранции
1. Ако Комисията не е взела решение 
по силата на член 34, може да се 
извърши предаване на лични данни на 
получател в трета държава или на 
международна организация, когато:
а) в правно обвързващ инструмент са 
предвидени подходящи гаранции във
връзка със защитата на личните 
данни;
б) администраторът или 
обработващият лични данни е 
извършил оценка на всички 
обстоятелства около прехвърлянето 
на лични данни (член 34, параграф 2) и 
е стигнал до заключението, че по 
отношение на защитата на личните
данни съществуват подходящи 
гаранции, или
в) в отделни случаи предаването на 
лични данни би било допустимо дори 
въпреки заключението на Комисията, 
че не е налице адекватно ниво на 
защита (член 36).

Or. de

Изменение 612
Axel Voss

Предложение за директива
Член 35б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35б
Предаване на лични данни с произход 

от други държави членки
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1. Държавите членки предвиждат, че 
всяко предприето от компетентния 
орган предаване на лични данни, 
които са прехвърлени или 
предоставени от компетентния 
орган на друга държава членка, 
включително по-нататъшното 
предаване на трета държава или на 
международна организация, като се 
разширяват посочените по-горе 
условия, е допустимо само ако
а) получателят в третата държава 
или получаващата международна 
структура носи отговорност за 
предотвратяването на опасности, за 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания;
б) държавата членка, от която са 
предадени данните, е дала своето 
съгласие за тяхното предаване в 
съответствие с националното си 
законодателство; и
в) в случаите, обхванати от член 34а, 
параграф 3 и член 35, букви б) и в), и 
държавата членка, от която са 
предадени данните, счита, че са 
налице подходящи гаранции за 
защита на предадените данни, в 
съответствие със съответното й 
национално законодателство.
2. По-нататъшното предаване без 
предварително съгласие в 
съответствие с параграф 1, буква б) е 
разрешено, само ако предаването на 
данните е от съществено значение за 
предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност на държава 
членка или на трета държава или за 
основни интереси на държава членка, 
и предварителното съгласие не може 
да бъде получено своевременно. 
Органът, който отговаря за даването 
на съгласие, се уведомява незабавно.
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3. Чрез дерогация от параграф 1, 
буква в) по-нататъшно предаване на 
лични данни може да се извършва, 
само ако националното 
законодателство на държавата 
членка, предаваща данните, 
предвижда това поради:
а) непреодолимите законни интереси 
на субекта на данните; или
б) законни приоритетни интереси, 
особено важни обществени интереси.
4. Предаването на данни на частни 
страни е разрешено само при 
условията, посочени в член 7а, 
параграф 1.

Or. de

Обосновка

Член 35б съответства на член 13 от Рамковото решение и се отнася особено до 
правила относно третирането на данни с произход от други държави членки и в 
особена степен осигурява защита на тези данни. Разпоредбата служи същевременно 
за защита на държавите членки, от които произхождат данните, като по този 
начин се създава необходимото доверие за обмен на данни в рамките на Съюза, че 
предадените данни не се обработват по усмотрение на получаващата държава.

Изменение 613
Axel Voss

Предложение за директива
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Дерогации

Чрез дерогация от членове 34 и 35 
държавите членки предвиждат, че 
предаване на лични данни на трета 
държава или международна 
организация може да се извърши само 
при условие че:
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а) предаването е необходимо, за да 
бъдат защитени жизненоважни 
интереси на субекта на данни или на 
друго лице; или
б) предаването е необходимо, за да 
бъдат защитени законни интереси на 
субекта на данните, когато 
законодателството на държавата 
членка, която предава данните, 
предвижда това; или
в) предаването на данните е от 
съществено значение за 
предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност на държава 
членка или на трета държава; или
г) предаването е необходимо в 
отделни случаи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или за 
изпълнението на наказателни 
санкции; или
д) предаването е необходимо в 
отделни случаи за установяването, 
упражняването или защитата на 
правни претенции, свързани с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на конкретно 
престъпление или за изпълнението на 
конкретна наказателна санкция.

Or. de

Изменение 614
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
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Дерогации
Чрез дерогация от членове 34 и 35 
държавите членки предвиждат, че 
предаване на лични данни на трета 
държава или международна 
организация може да се извърши само 
при условие че:
а) предаването е необходимо, за да 
бъдат защитени жизненоважни 
интереси на субекта на данни или на 
друго лице; или
б) предаването е необходимо, за да 
бъдат защитени законни интереси на 
субекта на данните, когато 
законодателството на държавата 
членка, която предава данните, 
предвижда това; или
в) предаването на данните е от 
съществено значение за 
предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност на държава 
членка или на трета държава; или
г) предаването е необходимо в 
отделни случаи за целите на
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или за 
изпълнението на наказателни 
санкции; или
д) предаването е необходимо в 
отделни случаи за установяването, 
упражняването или защитата на 
правни претенции, свързани с 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на конкретно 
престъпление или за изпълнението на 
конкретна наказателна санкция.

Or. en
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Изменение 615
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 36 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дерогация Дерогации в случай на специфично 
предаване на данни

Or. en

Изменение 616
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от членове 34 и 35 
държавите членки предвиждат, че 
предаване на лични данни на трета 
държава или международна организация 
може да се извърши само при условие 
че:

Чрез дерогация от членове 34 и 35 
държавите членки предвиждат, че 
предаване на лични данни на 
компетентен публичен орган в трета 
държава или международна организация 
може да се извърши само при условие 
че администраторът е получил 
предварително разрешение в 
съответствие с параграф 1а и:

Or. en

Изменение 617
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от членове 34 и 35
държавите членки предвиждат, че 
предаване на лични данни на трета 

Ако Комисията е установила съгласно 
член 34, параграф 5, че не е осигурено 
адекватно равнище на защита, не 
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държава или международна организация 
може да се извърши само при условие 
че:

може да се извърши предаване на 
лични данни на трета държава или 
на територия, или обработващ 
сектор в тази трета държава, или на 
съответната международна 
организация, ако в съответния случай 
законните интереси на субекта на 
данните от предотвратяването на 
предаването надделяват над 
обществения интерес от предаването 
на данните.
Чрез дерогация от параграф 1 и член 35
държавите членки могат да предвидят, 
че предаване на лични данни на трета 
държава или международна организация 
може да се извърши само при условие 
че:

Or. en

Изменение 618
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко предаване на данни, за което е 
взето решение въз основа на 
дерогации, се обосновава надлежно и 
се ограничава до строго 
необходимото, като не се разрешава 
често или масово предаване на данни.

Or. pt

Изменение 619
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
преди извършването на предаването 
въз основа на параграф 1 
администраторът е получил 
предварително разрешение от 
надзорния орган, за да се гарантира 
съответствието на предаването с 
приетите съгласно настоящата 
директива разпоредби, и по-
специално, за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субекта 
на данните.

Or. en

Изменение 620
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
личните данни се предават съгласно 
разпоредбите на настоящия член 
единствено ако:
а) администраторът е получил 
предварително разрешение от 
надзорния орган; и
б) предаването обхваща само 
данните, които са строго необходими 
за постигането на целта на 
прехвърлянето; и
в) всяко предаване е изцяло
документирано, включително датата 
и часа на предаването, органа 
получател, основанието за предаване 
и предадените данни. Тази 
документация се предоставя на 
надзорния орган при поискване.
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Or. en

Изменение 621
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
когато се прави позоваване на някоя 
от дерогациите, посочени в 
параграф 1, администраторът:
а) предава само обема лични данни, 
които са строго необходими за 
постигането на целта на 
прехвърлянето; и
б) документира това предаване, 
включително датата и часа на 
предаването, информация за органа 
получател, основанието за предаване 
и предадените данни. Тази 
документация се предоставя на 
надзорния орган при поискване.

Or. en

Изменение 622
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предаването е необходимо, за да 
бъдат защитени жизненоважни 
интереси на субекта на данни или на 
друго лице; или

а) предаването е необходимо за защита
на жизненоважни интереси на субекта 
на данни или на друго лице, по-
специално по отношение на тяхната 
физическа безопасност и 
благосъстояние; или



AM\929834BG.doc 113/144 PE506.128v02-00

BG

Or. en

Изменение 623
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предаването на данните е от 
съществено значение за 
предотвратяването на непосредствена и 
сериозна заплаха за обществената 
сигурност на държава членка или на 
трета държава; или

в) предаването на данните е ограничено 
до конкретен случай и е от съществено 
значение за предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност на държава 
членка или на трета държава; или

Or. en

Изменение 624
Axel Voss

Предложение за директива
Член 36a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36a
Изключения при предаването на 

данни след преценка на интересите 
във всеки конкретен случай

1. Ако Комисията е установила 
съгласно член 34, параграф 5, че не е 
осигурено адекватно равнище на 
защита, не се извършва предаване на 
лични данни на трета държава или 
на територия или обработващ 
сектор в тази трета държава или на 
съответната международна 
организация, доколкото във всеки 
отделен случай законните интереси 
на субекта на данните по отношение 
на изключването на предаването 
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надделяват над особения обществен 
интерес по отношение на 
предаването на данните.
2. В рамките на преценката на
интересите съгласно параграф 1 
трябва да се вземе предвид и 
адекватността на нивото на защита 
в конкретния случай. Оценката дали в 
конкретния случай е налице 
адекватно равнище на защита се 
извършва при особено отчитане на 
обстоятелствата, които са от 
значение за предвиденото предаване 
на данни, най-вече на:
а) вида на данните, които следва да 
бъдат предадени,
б) предназначението на предаването, 
както и
в) продължителността на 
предложеното преработване в 
третата държава.
3. Чрез дерогация от параграф 1 и 
член 35 държавите членки могат да 
предвидят, че предаването на лични 
данни на трета държава или на 
международна организация може да 
се извърши само при условие че 
предаването:
а) е необходимо за защитата на 
особено важни интереси на субекта 
на данните или на друго лице, като 
това се отнася в особена степен за 
живота и физическото здраве;
б) е необходимо, за да бъдат 
защитени законни интереси на 
субекта на данните, когато 
законодателството на държавата 
членка, която предава данните, 
предвижда това,
в) е необходимо за 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
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санкции или
г) е необходимо в отделни случаи за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции, 
свързани с предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
конкретно престъпление или за 
изпълнението на конкретна 
наказателна санкция.
4. В отделни случаи адекватният 
стандарт на защита може да е 
налице, когато съответната трета 
държава или територия, обработващ 
сектор или междудържавен или 
наддържавен орган в тази трета 
държава или съответната 
международна организация 
гарантират адекватно равнище на 
защита на предадените данни.

Or. de

Обосновка

Новата формулировка на член 36 следва логиката на членове 34 и 35. В много 
ограничени отделни случаи предаването на данни на трети държави трябва да бъде 
възможно, при много строги условия, въпреки отрицателната преценка за 
адекватността на защитата, за да бъдат гарантирани най-висши блага като 
живота и физическото здраве.

Изменение 625
Axel Voss

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира получателя на личните 
данни за всички ограничения върху 
обработването и да вземе всички 
основателни мерки, за да гарантира, че 

Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира получателя на личните 
данни за всички ограничения върху 
обработването и да вземе всички 
основателни мерки, за да гарантира, че 
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тези ограничения се спазват. тези ограничения се спазват. Първото 
изречение важи и за свързани с 
обработката ограничения, които 
администраторът следва да взема 
предвид по силата на член 7а, 
параграф 3.

Or. de

Обосновка

Именно при предаването на данни в рамките на ЕС следва да важат 
вътрешнодържавните ограничения, когато след това тези данни се прехвърлят на 
трета държава. В противен случай би било нарушено доверието за обмен на данни в 
рамките на ЕС.

Изменение 626
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира получателя на личните 
данни за всички ограничения върху 
обработването и да вземе всички 
основателни мерки, за да гарантира, че 
тези ограничения се спазват.

Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира получателя на личните 
данни за всички ограничения върху 
обработването и да вземе всички 
основателни мерки, за да гарантира, че 
тези ограничения се спазват.
Администраторът уведомява също 
така получателя на личните данни за 
всяко актуализиране, коригиране или 
заличаване на данни, а получателят 
от своя страна предприема 
съответното уведомяване, в случай че 
впоследствие данните са били 
предадени.

Or. pt

Изменение 627
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 Комисията 
взема подходящи мерки за укрепване на 
отношенията с трети държави или 
международни организации, и по-
специално с техните надзорни органи, 
когато Комисията е решила, че те 
осигуряват адекватно ниво на защита по 
смисъла на член 34, параграф 3.

2. За целите на параграф 1, в рамките 
на обхвата на настоящата 
директива, Комисията взема 
подходящи мерки за укрепване на 
отношенията с трети държави или 
международни организации, и по-
специално с техните надзорни органи, 
когато Комисията е решила, че те 
осигуряват адекватно ниво на защита по 
смисъла на член 34, параграф 3. При 
това Комисията зачита и защитава 
компетентностите на държавите 
членки, както и предприетите в 
изпълнение на тези компетентности 
правни или действителни мерки.

Or. de

Изменение 628
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 38а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава Vа
Член 38а

1. Държавите членки гарантират, че 
администраторът не предава лични 
данни на физически или юридически 
лица, които не подлежат на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, освен ако:
a) предаването е в съответствие със 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство; и
б) получателят е установен в 
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държава — членка на Европейския 
съюз; и
в) няма специфични законни интереси 
на субекта на данните, които да 
възпрепятстват предаването; и
г) в конкретния случай предаването е 
необходимо за администратора, 
предаващ лични данни за:
i) изпълнението на законно възложена 
му задача; или
ii) предотвратяването на 
непосредствена и сериозна опасност 
за обществената сигурност; или
iii) предотвратяването на сериозно 
нарушение на правата на физически 
лица.
2. Администраторът уведомява 
получателя относно целта, за която 
личните данни могат да бъдат 
обработвани изключително.
3. Администраторът уведомява 
получателя за ограниченията, 
свързани с обработването, и 
гарантира спазването на тези 
ограничения.

Or. en

Изменение 629
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 40 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 630
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 631
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 632
Axel Voss

Предложение за директива
Член 41 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При изтичане на мандата или 
подаване на оставка от даден член, той 
продължава да изпълнява задълженията 
си, докато бъде назначен нов член.

5. При изтичане на мандата или 
подаване на оставка от даден член, при 
поискване той продължава да изпълнява 
задълженията си, докато бъде назначен 
нов член.

Or. de

Обосновка

Именно в случай на уволнение на основание сериозно провинение безусловното 
продължаване на дейността до назначаването на последовател може да бъде 
неприемливо. Следователно продължаването на изпълняването на дейността би 
следвало да бъде „при поискване“.

Изменение 633
Axel Voss

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
всеки надзорен орган упражнява на 
територията на своята държава членка 
правомощията, предоставени му в 
съответствие с настоящата директива.

1. Държавите членки предвиждат, че 
всеки надзорен орган упражнява на 
територията на своята държава членка 
най-малкото правомощията, 
предоставени му в съответствие с 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 634
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 2. Надзорният орган не е компетентен да 
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надзорният орган не е компетентен да 
осъществява надзор на дейностите по 
обработване, извършвани от
съдилищата при изпълнение на 
съдебните им функции.

осъществява надзор на дейностите, 
възложени на съдилищата за 
независимо изпълнение. Същото 
следва да важи, доколкото 
обработването е било наредено, 
разрешено или обявено за допустимо 
от независимо действащ съд.

Or. de

Изменение 635
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наблюдава и гарантира прилагането 
на разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, и мерките за 
изпълнението ѝ;

а) наблюдава и гарантира най-малкото
прилагането на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и 
мерките за изпълнението ѝ;

Or. de

Изменение 636
Axel Voss

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разглежда жалбите, подадени от 
субект на данни или от сдружение, 
представляващо субекта на данни и 
надлежно упълномощено от него, в 
съответствие с член 50, разследва 
техния предмет дотолкова, доколкото 
това е целесъобразно, и информира 
субекта на данни или сдружението за 
напредъка и резултата от жалбата в 
разумен срок, особено ако е необходимо 
по-нататъшно разследване или 

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

Or. de

Обосновка

Изменение вследствие на заличаването на правото на подаване на жалби от страна 
на сдруженията, посочено в член 50.

Изменение 637
Axel Voss

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) провежда разследвания въз основа на 
жалба, или по искане на друг надзорен 
орган и информира в разумен срок 
съответния субект на данни, ако той е 
подал жалба, за резултата от 
разследванията; надзорният орган 
може да провежда такива 
изследвания в рамките на 
националното си законодателство и 
по собствена инициатива;

Or. de

Изменение 638
Axel Voss

Предложение за директива
Член 45 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предоставя консултации на 
институциите и органите на държавата 
членка относно законодателни и 
административни мерки, отнасящи се до 
защитата на правата и свободите на 
физическите лица по отношение на 

ж) може да предоставя консултации на 
институциите и органите на държавата 
членка относно законодателни и 
административни мерки, отнасящи се до 
защитата на правата и свободите на 
физическите лица по отношение на 
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обработването на лични данни; обработването на лични данни;

Or. de

Изменение 639
Axel Voss

Предложение за директива
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Всеки надзорен орган насърчава, в
рамките на предоставените му 
задачи и правомощия,  и на 
националното законодателство,
обществената информираност относно 
рисковете, правилата, гаранциите и 
правата, свързани с обработването на 
лични данни. Обръща се специално 
внимание на дейностите, конкретно 
насочени към децата.

Or. de

Изменение 640
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 45 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато исканията са проява на 
злонамереност, по-специално поради 
своята повторяемост, надзорният 
орган може да поиска заплащането на 
дадена сума или да не изпълни 
поисканото от субекта на данни 
действие. Надзорният орган носи 
тежестта на доказване на 
злонамереността на искането.

6. Надзорният орган може единствено 
да откаже да изпълни поисканото от 
субекта на данни действие, когато 
искането е очевидно прекомерно. 
Надзорният орган носи тежестта на 
доказване на очевидната 
прекомерност на искането.

Or. en
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Изменение 641
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 45 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато исканията са проява на 
злонамереност, по-специално поради 
своята повторяемост, надзорният орган 
може да поиска заплащането на дадена 
сума или да не изпълни поисканото от 
субекта на данни действие. Надзорният 
орган носи тежестта на доказване на 
злонамереността на искането.

6. Когато исканията са проява на 
изключителна злонамереност, по-
специално поради своята повторяемост, 
надзорният орган може да поиска 
заплащането на дадена сума или да не 
изпълни поисканото от субекта на данни 
действие. Надзорният орган носи 
тежестта на доказване на 
изключителната злонамереност на 
искането.

Or. en

Изменение 642
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 45 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато исканията са проява на 
злонамереност, по-специално поради 
своята повторяемост, надзорният орган 
може да поиска заплащането на дадена
сума или да не изпълни поисканото от 
субекта на данни действие. 
Надзорният орган носи тежестта на 
доказване на злонамереността на 
искането.

6. Когато исканията са проява на 
злонамереност, по-специално поради 
своята повторяемост, надзорният орган 
може да поиска заплащането на 
приемлива сума. Надзорният орган носи 
тежестта на доказване на 
злонамереността на искането.

Or. en
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Изменение 643
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 45 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато исканията са проява на 
злонамереност, по-специално поради 
своята повторяемост, надзорният орган 
може да поиска заплащането на дадена
сума или да не изпълни поисканото от 
субекта на данни действие. 
Надзорният орган носи тежестта на 
доказване на злонамереността на 
искането.

6. Когато исканията са явно 
прекомерни, по-специално поради 
своята повторяемост, надзорният орган 
може да поиска заплащането на 
приемлива сума. Надзорният орган носи 
тежестта на доказване на 
прекомерността на искането.

Or. en

Обосновка

Необходимо изменение за гарантиране на съгласуваност с регламента за защита на 
данните.

Изменение 644
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
на всеки надзорен орган трябва по-
специално да бъдат предоставени:

заличава се

а) правомощия за разследване, 
например правомощия за достъп до 
данните, които са обект на 
операциите по обработване, и 
правомощия да събира цялата 
информация, необходима за 
изпълнението на неговите надзорни 
функции;
б) действителни правомощия за 
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намеса, например даване на 
становища преди извършването на 
обработване и осигуряване на 
подходящо публикуване на тези 
становища, даване на разпореждания 
за ограничаване, заличаване или 
унищожаване на данни, налагане на 
временна или окончателна забрана за 
обработване, отправяне на 
предупреждения или порицания към 
администратора или отнасяне на 
въпроса до националните парламенти 
или други политически институции;
в) правомощието да участва в съдебни 
производства, когато разпоредбите, 
приети по силата на настоящата 
директива, са нарушени, или да сезира 
съдебните органи за нарушение.

Or. en

Изменение 645
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 46 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
всеки надзорен орган има 
правомощието:
a) да уведомява администратора или 
обработващия лични данни за 
предполагаемо нарушение на 
разпоредбите, уреждащи 
обработването на лични данни, и при 
необходимост да разпорежда на 
администратора или обработващия 
лични данни да отстрани това 
нарушение по конкретен начин, за да 
се подобри защитата на субекта на 
данни;
б) да разпорежда на администратора 
да се съобрази с исканията на субекта 
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на данни, свързани с упражняването 
на правата, предоставени от 
настоящата директива, 
включително тези, предоставени с 
членове 12—17, когато такива 
искания са били отказани в 
нарушение на тези разпоредби;
в) да разпорежда на администратора 
или обработващия лични данни да 
предостави информация по силата на 
член 10, параграфи 1 и 2 и членове 11, 
28 и 29;
г) да осигурява спазването на 
становищата за предварителните 
консултации, посочени в член 26;
д) да отправя предупреждения или 
порицания до администратора или 
обработващия лични данни;
е) да разпорежда коригирането, 
заличаването или унищожаването на 
всички данни, когато са били 
обработени в нарушение на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, както и 
уведомяването за тези действия на 
трети страни, пред които са били 
разкрити данните;
ж) да налага временна или 
окончателна забрана за обработване;
з) да преустановява потоци от данни 
към получател в трета държава или 
към международна организация;
и) да информира националните 
парламенти, правителството или 
други публични институции, както и 
обществеността по този въпрос.
2. Всеки надзорен орган има 
правомощието за разследване, 
съгласно което може да получава от 
администратора или обработващия 
лични данни:
а) достъп до всички лични данни, 
всички документи и до цялата
информация, необходима за 
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изпълнението на своите надзорни 
функции;
б) достъп до всички негови 
помещения, включително до 
оборудване и средства за обработване 
на данни, в съответствие с 
националното законодателство, 
когато съществуват разумни 
основания да се предполага, че в тях 
се осъществява дейност в нарушение 
на разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, без да се 
засяга съдебно разрешение, ако то се 
изисква от националното 
законодателство.
3. Без да се засяга член 43, държавите 
членки предвиждат, че никакви 
допълнителни изисквания за опазване 
на тайна няма да се издават към 
исканията на надзорните органи.
4. Държавите членки могат да 
предвидят, че в съответствие с 
националното законодателство се 
изискват допълнителни проверки за 
сигурност за достъп до 
класифицирана информация на 
равнище, подобно на EU 
CONFIDENTIAL или по-високо. Ако 
съгласно законодателството на 
държавата членка на надзорния орган 
не се изискват допълнителни 
проверки за сигурност, това трябва да 
бъде признато от всички други 
държави членки.
5. Всеки надзорен орган има 
правомощието да сведе до знанието 
на съдебните органи нарушения на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, и да участва 
в съдебни производства и да завежда 
дела пред компетентния съд по 
силата член 53, параграф 2.
6. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага санкции по 
отношение на административни 
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нарушения.

Or. en

Изменение 646
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правомощия за разследване, например 
правомощия за достъп до данните, 
които са обект на операциите по 
обработване, и правомощия да събира
цялата информация, необходима за 
изпълнението на неговите надзорни 
функции;

а) правомощия за разследване, например 
правомощия за достъп до всички лични
данни и до цялата информация, 
необходима за изпълнението на 
неговите надзорни функции и за 
достъп до всички помещения на 
администратора на данните, 
включително всякакво оборудване и 
средства за обработване на данни;

Or. en

Изменение 647
Axel Voss

Предложение за директива
Член 46 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правомощието да участва в съдебни 
производства, когато разпоредбите, 
приети по силата на настоящата 
директива, са нарушени, или да сезира 
съдебните органи за нарушение.

в) правомощието да участва в съдебни 
производства, когато разпоредбите, 
приети по силата на настоящата 
директива, са нарушени, или да сезира 
съдебните органи за нарушение;
решенията на надзорния орган, 
предмет на жалби, могат да бъдат 
обжалвани по съдебен ред.

Or. de
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Обосновка

Допълненото право на съдебно обжалване е нещо естествено, формулировката е 
възприета буквално от член 25, параграф 2, буква в) от Рамково 
решение 2008/977/ПВР.

Изменение 648
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 46а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46а
Лица, които подават сигнали за 

нарушения
Комисията представя законодателно 
предложение с цел определяне на 
условията и критериите за 
гарантиране на правната защита на 
лицата, които подават сигнали за 
нарушения, докладвайки неспазване на 
разпоредбите на настоящата 
директива от администратор или 
обработващ лични данни, в рамките 
на една година след влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 649
Dimitrios Droutsas

Предложение за директива
Член 46а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46а
1. Държавите членки гарантират, че 
всеки надзорен орган има 
правомощието за разследване, 
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съгласно което получава от 
администратора или обработващия 
лични данни достъп до всички негови 
помещения, включително до всякакво 
оборудване и средства за обработване 
на данни.
2. Държавите членки гарантират, че 
на всеки надзорен орган се предоставя 
всякаква информация и всички 
документи, необходими за 
упражняването на неговото 
правомощие за разследване. Никакви 
изисквания за опазване на тайна не 
могат да се противопоставят на 
исканията на надзорните органи, с 
изключение на изискването за 
опазване на професионална тайна, 
посочено в член 43.
3. Държавите членки могат да 
предвидят, че в съответствие с 
националното законодателство се 
изискват допълнителни проверки за 
сигурност за достъп до 
класифицирана информация на 
равнище, подобно на EU 
CONFIDENTIAL или по-високо. Ако 
съгласно законодателството на 
държавата членка на надзорния орган 
не се изискват допълнителни 
проверки за сигурност, това трябва да 
бъде признато от всички други 
държави членки.

Or. en

Изменение 650
Axel Voss

Предложение за директива
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че всеки 
надзорен орган изготвя годишен доклад 

Държавите членки предвиждат, че на 
редовни интервали от не повече от 
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за дейността си. Докладът се 
предоставя на Комисията и на 
Европейския комитет по защита на 
данните.

три години всеки надзорен орган 
изготвя доклад за дейността си.

Or. de

Изменение 651
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че всеки 
надзорен орган изготвя годишен доклад 
за дейността си. Докладът се предоставя 
на Комисията и на Европейския комитет 
по защита на данните.

Държавите членки предвиждат, че всеки 
надзорен орган изготвя годишен доклад 
за дейността си. Докладът се предоставя 
на обществеността, на националния 
парламент, на Комисията и на 
Европейския комитет по защита на 
данните.

Or. en

Изменение 652
Jan Mulder

Предложение за директива
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че всеки 
надзорен орган изготвя годишен доклад 
за дейността си. Докладът се предоставя 
на Комисията и на Европейския комитет 
по защита на данните.

Държавите членки предвиждат, че всеки 
надзорен орган изготвя годишен доклад 
за дейността си. Докладът се 
оповестява публично и се предоставя 
на Комисията и на Европейския комитет 
по защита на данните.

Or. en
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Изменение 653
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че всеки 
надзорен орган изготвя годишен доклад 
за дейността си. Докладът се предоставя 
на Комисията и на Европейския комитет 
по защита на данните.

Държавите членки предвиждат, че всеки 
надзорен орган изготвя доклад за 
дейността си най-малко на всеки две 
години. Докладът се представя на 
националния парламент и се
предоставя на Комисията, Европейския 
комитет по защита на данните и на 
обществеността. Той съдържа 
информация за степента, в която 
компетентните органи под тяхна 
юрисдикция имат достъп до данни, 
притежавани от частни лица, за 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления.

Or. en

Изменение 654
Axel Voss

Предложение за директива
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат 
право за всяка структура, организация 
или сдружение, учредено съгласно 
правото на държава членка и чиято 
цел е да защитава правата и 
интересите на субектите на данни по 
отношение на защитата на техните 
лични данни, да подава жалби до 
надзорен орган в която и да било 
държава членка от името на един или 
повече субекти на данни, когато 
счита, че правата на даден субект на 
данни съгласно настоящата 

заличава се
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директива са били нарушени 
вследствие на обработването на 
лични данни. Организацията или 
сдружението трябва да бъдат 
надлежно упълномощени от 
субекта(ите) на данни.

Or. de

Обосновка

Извършената в настоящия член преработка предвижда пълно заличаване на правото 
на подаване на жалби от страна на сдруженията, тъй като за него не съществува 
разумна необходимост от гледна точка на защитата на данни. При полицейски мерки 
винаги е от значение индивидуалната засегнатост.

Изменение 655
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат право 
за всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните лични данни, 
да подава жалби до надзорен орган в 
която и да било държава членка от 
името на един или повече субекти на 
данни, когато счита, че правата на даден 
субект на данни съгласно настоящата 
директива са били нарушени вследствие 
на обработването на лични данни. 
Организацията или сдружението 
трябва да бъдат надлежно 
упълномощени от субекта(ите) на 
данни.

2. Държавите членки предвиждат право 
за всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 
защитава правата и интересите на 
субектите, да подава жалби до надзорен 
орган в която и да било държава членка 
от името на един или повече субекти на 
данни, когато счита, че правата на даден 
субект на данни съгласно настоящата 
директива са били нарушени вследствие 
на обработването на лични данни.

Or. en
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Изменение 656
Axel Voss

Предложение за директива
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 657
Axel Voss

Предложение за директива
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга което и да било 
административно средство за правна 
защита, което е на разположение, 
включително правото да се подаде 
жалба до надзорен орган, държавите 
членки регламентират правото на всяко 
физическо лице на средства за съдебна 
защита, ако то счита, че правата му, 
установени в разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива, са 
нарушени вследствие на обработването 
на неговите лични данни при неспазване 
на горепосочените разпоредби.

Без да се засяга което и да било
административно средство за правна 
защита, което е на разположение, 
включително правото да се подаде 
жалба до надзорен орган, държавите 
членки регламентират правото на всяко 
физическо лице на средства за съдебна 
защита, ако правата му, установени в 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, са нарушени 
вследствие на обработването на 
неговите лични данни при неспазване на 
горепосочените разпоредби.

Or. de
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Изменение 658
Axel Voss

Предложение за директива
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 50, 
параграф 2, да имат право да 
упражняват правата, посочени в 
членове 51 и 52, от името на един или 
повече субекти на данни.

заличава се

Or. de

Обосновка

Изменение вследствие на заличаването на правото на подаване на жалби от страна 
на сдруженията, посочено в член 50.

Изменение 659
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 50, 
параграф 2, да имат право да 
упражняват правата, посочени в 
членове 51 и 52, от името на един или 
повече субекти на данни.

1. Държавите членки предвиждат 
всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 50, 
параграф 2, да имат право да 
упражняват правата, посочени в 
членове 51, 52 и 54, от името на един 
или повече субекти на данни.

Or. en

Изменение 660
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки надзорен орган има право да 
участва в съдебни производства и да 
завежда дела пред съдилища с цел 
изпълнение на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, или 
с цел осигуряване на съгласуваност на 
защитата на лични данни в рамките 
на Съюза.

заличава се

Or. de

Обосновка

Жалбата следва винаги да зависи от конкретния случай.

Изменение 661
Nathalie Griesbeck

Предложение за директива
Член 53 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки гарантират, 
че децата се ползват от правата, 
предвидени в членове 50—52. В случай 
че в процедурите, предвидени в 
членове 50—52, са включени деца, 
държавите членки предвиждат 
специфични предпазни мерки, по-
специално по отношение на правната 
помощ.

Or. fr

Обосновка

Ако искаме да се обърне дължимото внимание на специфичния характер на децата, 
трябва да гарантираме, че правата им се спазват по подходящ начин, включително 
правото им на обжалване и правна защита.
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Изменение 662
Axel Voss

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато компетентен орган на 
държава членка е предал лични данни, 
получателят, в контекста на своята 
отговорност по отношение на 
увредената страна в съответствие с 
националното законодателство, не 
може да използва в своя защита 
неточността на изпратените данни. 
Ако получателят изплати 
обезщетение за причинените вреди 
вследствие използване на неправилно 
предадени данни, предаващият 
компетентен орган възстановява на 
получателя сумата, изплатена за 
вредите, като отчита всякаква 
евентуална вина на получателя.

Or. de

Обосновка

Вж. член 19, параграфи 1 и 2 от Рамково решение 2008/977/ПВР.

Изменение 663
Axel Voss

Предложение за директива
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки установяват 
правилата относно санкциите, които се 
налагат при нарушения на 
разпоредбите, приети в съответствие с 
настоящата директива, и вземат всички 

Държавите членки установяват 
правилата относно санкциите, които се 
налагат при нарушения на 
разпоредбите, приети в съответствие с 
настоящата директива, и вземат всички 



AM\929834BG.doc 139/144 PE506.128v02-00

BG

необходими мерки за гарантиране на 
тяхното изпълнение. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

необходими мерки за гарантиране на 
тяхното изпълнение. Предвидените 
санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Or. de

Обосновка

Вж. член 24 от Рамково решение 2008/977/JI.

Изменение 664
Axel Voss

Предложение за директива
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 28, параграф 5, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от влизането 
в сила на настоящата директива.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 34, параграф 3, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от влизането 
в сила на настоящата директива.

Or. de

Изменение 665
Axel Voss

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 28, параграф 5, 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 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 34, 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 
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съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. de

Обосновка

Последващо изменение поради заличаването на делегирането в член 28, параграф 5 и 
промяната в член 34, параграф 3 от актове за изпълнение към делегирани актове.

Изменение 666
Axel Voss

Предложение за директива
Член 56 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 28, параграф 5, 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 2 месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 34, 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 2 месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. de

Обосновка

Последващо изменение поради заличаването на делегирането в член 28, параграф 5 и 
промяната в член 34, параграф 3 от актове за изпълнение към делегирани актове.

Изменение 667
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

заличава се

Or. de

Обосновка

Последващо изменение поради измененията, засягащи член 34, параграф 5.

Изменение 668
Axel Voss

Предложение за директива
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Международните споразумения, 
сключени от държавите членки преди 
влизането в сила на настоящата 
директива, се изменят, когато е 
необходимо, в срок от пет години след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

1. Международните споразумения, 
сключени от държавите членки преди 
влизането в сила на настоящата 
директива, се изменят, когато е 
необходимо, в срок от десет години 
след влизането в сила на настоящата 
директива, доколкото не подлежат 
така или иначе на специален контрол.

2. Независимо от разпоредбите на 
параграф 1, в случай на отрицателна 
преценка на адекватността 
разпоредбите на член 36а се прилагат 
аналогично по отношение на 
международни споразумения, 
сключени преди влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Поради многочислеността и комплексността на съществуващите международни 
споразумения определеният срок за приспособяване от пет години е прекалено 
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кратък.Съдържащите се в член 36 разпоредби не може да бъдат валидни само между 
държавите членки, а трябва да се прилагат аналогично за съществуващите 
международни споразумения.

Изменение 669
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 61 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка Оценка и преразглеждане

Or. pt

Изменение 670
Carlos Coelho

Предложение за директива
Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва оценка на 
прилагането на настоящата директива.

1. Комисията извършва оценка на 
прилагането на настоящата директива. 
Редовни, обективни и 
безпристрастни оценки се извършват 
от Комисията и държавите членки, 
за да се провери, дали настоящата 
директива се изпълнява и прилага 
правилно. Комисията отговаря за 
координирането на тези проверки в 
тясно сътрудничество с държавите 
членки, като включва обявени и 
неочаквани посещения. Европейският 
парламент и Съветът трябва да 
бъдат информирани по време на целия 
процес и да имат достъп до 
съответните документи.

Or. pt
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Изменение 671
Axel Voss

Предложение за директива
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от три години след 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията извършва 
преглед на други актове, приети от 
Европейския съюз, които 
регламентират обработването на 
лични данни от компетентни органи 
за целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции, по-специално 
приетите от Съюза актове, посочени 
в член 59, за да прецени 
необходимостта от привеждането 
им в съответствие с настоящата 
директива и, ако е целесъобразно, да 
изготви необходимите предложения 
за изменение на тези актове, така че 
да се осигури съгласуван подход към 
защитата на личните данни в 
рамките на приложното поле на 
настоящата директива.

заличава се

Or. de

Изменение 672
Monika Hohlmeier

Предложение за директива
Член 62 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те прилагат посочените разпоредби от
xx.xx.201x г. [дата/две години след 
влизането в сила].

Те прилагат разпоредбите, които 
приемат за изпълнение на членове 23 
и 24, най-късно на xx.xx.201x 
[дата/четири години след влизането в 



PE506.128v02-00 144/144 AM\929834BG.doc

BG

сила].

Or. de

Изменение 673
Axel Voss

Предложение за директива
Приложение 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение 1
Списък на трети държави, 
територии или обработващи сектори 
в трети държави или международни 
организации, които гарантират 
адекватно ниво на защита по смисъла 
на член 34, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Последващо изменение поради измененията, засягащи член 34.


