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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложените поправки от този вид подлежат на 
съгласуване между съответните отдели.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно 
защитата на данните)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2012)0011),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C7-0025/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет1 и 
на Комитета на регионите,2

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Френската 
република, Камарата на представителите на Кралство Белгия, Рикстага на Кралство 
Швеция, Министерския съвет на Република Италия и Бундесрата на Федерална 
република Германия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът 
на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становищата на комисията по правни въпроси, комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите и комисията по заетост и социални въпроси (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

                                               

1 ОВ C 329, 31.7.2012 г., стр. 90.
2 XXXX
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2. изисква от Комисията да се отнесе до Парламента отново, в случай че възнамерява 
да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Икономическата и социалната 
интеграция, произтичаща от 
функционирането на вътрешния пазар, 
доведе до съществено увеличение на 
трансграничните потоци от данни. 
Обменът на данни между 
икономическите и социалните, 
публичните и частните субекти в Съюза 
нарасна. Националните органи в 
държавите членки са задължени от 
правото на Съюза да си сътрудничат и 
обменят лични данни, така че да са в 
състояние да изпълняват своите 
задължения или да изпълняват задачи от 
името на орган на друга държава 
членка.

(4) Икономическата и социалната 
интеграция, произтичаща от 
функционирането на вътрешния пазар, 
доведе до съществено увеличение на 
трансграничните потоци от данни. 
Обменът на данни между 
икономическите и социалните, 
публичните и частните субекти в Съюза 
нарасна. Националните органи в 
държавите членки са задължени от 
правото на Съюза да си сътрудничат и 
обменят лични данни, така че да са в 
състояние да изпълняват своите 
задължения или да изпълняват задачи от 
името на орган на друга държава 
членка. Държавите членки имат 
позитивно задължение съгласно 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи (ЕКПЧ) да гарантират, че 
тези потоци от данни се регулират 
по подходящ начин.

Or. en

Обосновка

Предпазна клауза във връзка с основните права, за да се гарантира, че националните 
равнища на защита на данните и другите основни права няма да бъдат нарушени при 
прилагането на настоящия регламент. Вж. в тази връзка член 85а.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Бързото технологично развитие и 
глобализацията изправиха защитата на 

(5) Бързото технологично развитие и 
глобализацията изправиха защитата на 
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личните данни пред нови 
предизвикателства. Забележително 
нарасна мащабът на обмена и 
събирането на данни. Технологиите 
позволяват на частните дружества и 
публичните органи да използват лични 
данни в безпрецедентни мащаби, за да 
упражняват дейността си. Хората все 
по-често предоставят лична информация 
в публичното и световното 
пространство. Технологиите 
преобразиха както икономическия, така 
и социалния живот, като това налага да 
бъде улеснено още повече свободното 
движение на данни в Съюза и 
предаването на данни до трети държави 
и международни организации, като 
същевременно се гарантира високо ниво 
на защита на личните данни.

личните данни пред нови 
предизвикателства. Забележително 
нарасна мащабът на обмена и 
събирането на данни. Технологиите 
позволяват на частните дружества и 
публичните органи да използват лични 
данни в безпрецедентни мащаби, за да 
упражняват дейността си. Хората все 
по-често предоставят лична информация 
в публичното и световното 
пространство. Технологиите 
преобразиха както икономическия, така 
и социалния живот, като това налага по-
добри правни гаранции, които да
улеснят свободното движение на данни 
в Съюза и предаването на данни до 
трети държави и международни 
организации, като същевременно се 
гарантира високо ниво на защита на 
личните данни.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тези промени изискват изграждането 
на стабилна и по-съгласувана рамка за 
защита на данните в Съюза, подкрепена 
от силно правоприлагане, като се има 
предвид значението на създаването на 
доверие, което ще позволи на цифровата 
икономика да се развива на вътрешния 
пазар. Физическите лица следва да имат 
контрол върху собствените си лични 
данни, а правната и практическата 
сигурност за физическите лица, 
икономическите оператори и 
публичните органи следва да бъдат 
засилени.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Целите и принципите на 
Директива 95/46/ЕО остават стабилни, 
но това не предотврати фрагментарния 
начин, по който се осъществява 
защитата на данни в Съюза, нито 
правната несигурност и широко 
разпространеното обществено 
схващане, че съществуват значителни 
рискове за защитата на физическите 
лица, свързани именно с дейностите 
онлайн. Разликите в осигуреното в 
държавите членки ниво на защита на 
правата и свободите на физическите 
лица, особено на правото на защита на 
личните данни, във връзка с 
обработването на лични данни, могат да 
възпрепятстват свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза. 
Поради това тези разлики може да се 
превърнат в препятствие за 
осъществяването на икономически 
дейности на равнището на Съюза, да 
наруши конкуренцията и да 
възпрепятства органите при 
изпълнението на техните отговорности 
съгласно правото на Съюза. Тази 
разлика в нивата на защита се дължи на 
съществуването на разлики в 
изпълнението и прилагането на 
Директива 95/46/ЕО.

(7) Целите и принципите на 
Директива 95/46/ЕО остават стабилни, 
но това не предотврати фрагментарния 
начин, по който се осъществява 
защитата на данни в Съюза, нито 
правната несигурност и широко 
разпространеното обществено 
схващане, че съществуват значителни 
рискове за защитата на физическите 
лица, свързани именно с дейностите 
онлайн. Разликите в осигуреното в 
държавите членки ниво на защита на 
правата и свободите на физическите 
лица, особено на правото на защита на 
личните данни, във връзка с 
обработването на лични данни, могат да 
възпрепятстват свободното движение на 
лични данни в рамките на Съюза и 
неизбежно да доведат до нарушаване 
на основните права на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на личните данни. Поради 
това тези разлики може да се превърнат 
в препятствие за осъществяването на 
икономически дейности на равнището 
на Съюза, да наруши конкуренцията и 
да възпрепятства органите при 
изпълнението на техните отговорности 
съгласно правото на Съюза. Тази 
разлика в нивата на защита се дължи на 
съществуването на разлики в 
изпълнението и прилагането на 
Директива 95/46/ЕО.

Or. en

Обосновка

Непоследователното прилагане на законодателството за защита на данните 
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неизбежно води до ограничаване на основните права на гражданите.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Ефективната защита на личните 
данни в рамките на Съюза изисква 
укрепване и подробно описание на 
правата на субектите на данните и 
задълженията на онези, които 
обработват и определят обработването 
на личните данни, но също и 
еквивалентни правомощия за 
наблюдение и гарантиране на 
спазването на правилата за защита на 
личните данни, както и еквивалентни 
санкции за нарушителите в държавите 
членки.

(9) Ефективната защита на личните 
данни в рамките на Съюза изисква 
укрепване и подробно описание на 
правата на субектите на данните и 
задълженията на онези, които
обработват и определят обработването 
на личните данни, но също и 
еквивалентни правомощия и 
технически и оперативен капацитет 
за наблюдение и гарантиране на 
спазването на правилата за защита на 
личните данни, както и еквивалентни 
санкции за нарушителите в държавите 
членки.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се гарантира съгласувано ниво 
на защита на физическите лица в целия 
Съюз и да се попречи на различията да 
възпрепятстват свободното движение на 
данни в рамките на вътрешния пазар, е 
необходим регламент, който да 
осигурява правна сигурност и 
прозрачност на икономическите 
оператори, включително на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, и да предостави 
на физическите лица във всички 

(11) За да се гарантира съгласувано ниво 
на защита на физическите лица в целия 
Съюз и да се попречи на различията да 
възпрепятстват свободното движение на 
данни в рамките на вътрешния пазар, е 
необходим регламент, който да 
осигурява правна сигурност и 
прозрачност на икономическите 
оператори, включително на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, и да предостави 
на физическите лица във всички 
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държави членки еднакви по степен 
законово противопоставими права за 
субектите на данни и задължения и 
отговорности за администраторите и 
обработващите лични данни, както и да 
гарантира съгласувано наблюдение на 
обработването на лични данни, 
еквивалентни санкции във всички 
държави членки и ефективно 
сътрудничество от страна на надзорните 
органи на различните държави членки. 
С цел да се отчете особеното положение 
на микропредприятията, малките и 
средните предприятия в регламента са 
включени редица дерогации. Освен това 
институциите и органите на Съюза, 
държавите членки и техните надзорни 
органи се приканват да вземат предвид 
специфичните нужди на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия при прилагането 
на настоящия регламент. Разбирането на 
понятието за микропредприятия, малки 
и средни предприятия следва да се 
основава на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

държави членки еднакви по степен 
законово противопоставими права за 
субектите на данни и задължения и 
отговорности за администраторите и 
обработващите лични данни, както и да 
гарантира съгласувано наблюдение на 
обработването на лични данни, 
еквивалентни санкции във всички 
държави членки и ефективно 
сътрудничество от страна на надзорните 
органи на различните държави членки. 
Когато е очевидно необходимо и без да 
се излага на риск защитата на 
личните данни или принципите на 
единния пазар, с цел да се отчете 
особеното положение на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия в регламента са 
включени редица дерогации. Освен това 
институциите и органите на Съюза, 
държавите членки и техните надзорни 
органи се приканват да вземат предвид 
специфичните нужди на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия при прилагането 
на настоящия регламент. Разбирането на 
понятието за микропредприятия, малки 
и средни предприятия следва да се 
основава на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятията, 
малките и средните предприятия.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящият регламент не урежда 
въпроси по отношение на защитата на 
основните права и свободи или 
свободното движение на данни, 

(14) Настоящият регламент не урежда 
въпроси по отношение на защитата на 
основните права и свободи или 
свободното движение на данни, 
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свързани с дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
нито урежда обработването на лични 
данни от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза, 
уредено с Регламент (ЕО) № 45/2001, 
нито обработването на лични данни от 
държавите членки, когато извършват 
дейности във връзка с общата външна 
политика и политиката на сигурност на 
Съюза.

свързани с дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
нито урежда обработването на лични 
данни от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза, 
уредено с Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни, нито обработването на лични 
данни от държавите членки, когато 
извършват дейности във връзка с 
общата външна политика и политиката 
на сигурност на Съюза. С цел да се 
осигури съгласувана рамка за защита 
на данните, Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 следва да бъде приведен в 
съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да осигури съгласуваност между регламента и законите, 
които регулират институциите, органите и агенциите на ЕС, като например 
Регламент (ЕО) № 45/2001, но също така и на всички агенции на ЕС, които 
понастоящем имат свои собствени разпоредби за защита на личните данни, което 
води до смесица от правила и това доста затруднява субекта на данните да 
упражнява правата си. Вж. в тази връзка член 2, буква б) и член 89а

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Регламентът следва да не се 
прилага също така спрямо 
обработването на лични данни от 
физическо лице, когато тези данни са с 
изцяло личен или домашен характер, 
като например воденето на 

(15) Регламентът следва да не се 
прилага също така спрямо 
обработването на лични данни от 
физическо лице, когато тези данни са с 
изцяло личен или домашен характер, 
като например воденето на 
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кореспонденция и поддържането на 
адресни указатели, и когато това 
обработване се извършва без никакви 
възмездни цели и следователно без 
никаква връзка с професионална или 
търговска дейност. Изключението не 
следва да се прилага също така за 
администратори или обработващи 
лични данни, които осигуряват 
средствата за обработване на лични 
данни за такива лични или домашни 
дейности.

кореспонденция и поддържането на 
адресни указатели или личната 
употреба на определени електронни 
услуги. Изключението не следва да се 
прилага, когато обработването на 
лични данни се извършва с 
професионална или търговска цел. При 
определянето дали изключението
важи за обработката се взема 
предвид естеството на 
обработваните лични данни и дали 
те са достъпни за ограничен или 
неограничен брой лица. Изключението
не следва да се прилага също така за 
администратори или обработващи 
лични данни, които осигуряват 
средствата за обработване на лични 
данни за такива лични или домашни 
дейности.

Or. en

Обосновка

Обработката на лични данни от физическо лице за лични и семейни цели може 
понякога да има възмездна цел (напр. при продажба на лични вещи на други частни 
лица), но тя трябва да остане извън обхвата на регламента, освен ако не е свързана с 
професионална или търговска дейност. Вж. в тази връзка член 2, параграф 2, буква г).

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции и 
свободното движение на такива данни 
са предмет на специален правен 
инструмент на равнището на Съюза. 
Следователно настоящият регламент не 

(16) Защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
от компетентните публични органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции и свободното 
движение на такива данни са предмет на 
специален правен инструмент на 
равнището на Съюза. Следователно 
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следва да се прилага спрямо дейностите 
по обработване на лични данни за 
такива цели. Обработването на данни от 
стана на публичните органи по силата 
на настоящия регламент обаче следва да 
бъде уредено с по-специфичен правен 
инструмент на равнището на Съюза 
(Директива ХХ/YYYY), когато данните 
се използват за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

настоящият регламент не следва да се 
прилага спрямо дейностите по 
обработване на лични данни за такива 
цели. Обработването на данни от 
страна на публичните органи по силата 
на настоящия регламент обаче следва да 
бъде уредено с по-специфичен правен 
инструмент на равнището на Съюза 
(Директива ХХ/YYYY), когато данните 
се използват за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

Or. en

Обосновка

Регламентът уточнява, че изключването от обхвата на регламента се отнася само 
до компетентните публични органи, извършващи правоприлагащи дейности (не до 
частни субекти). Вж. в тази връзка изменението към член 2, параграф 2, буква д) и 
член 21.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент следва да се 
прилага, без да се засяга прилагането на 
Директива 2000/31/ЕО, и по-специално 
разпоредбите относно междинните 
доставчици на услуги в членове 12—15 
от посочената директива.

(17) Ограниченията на 
отговорността съгласно Директива 
2000/31/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои 
правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия 
на вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия) са 
хоризонтални по своето естество и 
следователно се прилагат за 
съответните дейности на всички 
доставчици на услуги на 
информационното общество. 
Настоящият регламент установява 
правилата за обработване на личните 
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данни, докато Директива 2000/31/ЕО 
определя условията, при които 
доставчикът на информационни 
услуги носи отговорност за 
нарушения на закона от страна на 
трети лица. В интерес на правната 
сигурност е необходимо съгласувано 
да се спазват ясните и добре 
очертани роли на двата 
инструмента. Настоящият регламент 
следва да се прилага, без да се засяга 
прилагането на Директива 2000/31/ЕО, и 
по-специално разпоредбите относно 
междинните доставчици на услуги в 
членове 12—15 от посочената 
директива.

Or. en

Обосновка

Изясняване с цел да се гарантира, че посредниците носят отговорност само за 
дейности, спрямо които имат контрол.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент дава 
възможност при прилагане на неговите 
разпоредби да се взема предвид 
принципът на публичен достъп до 
официални документи.

(18) Настоящият регламент дава 
възможност при прилагане на неговите 
разпоредби да се взема предвид 
принципът на публичен достъп до 
официални документи. Личните данни 
в документите, съхранявани от 
държавен орган или публична 
организация, могат да бъдат 
разкривани от този орган или 
организация в съответствие с 
правото на Съюза или с 
националното право на държавите 
членки относно публичния достъп до 
официални документи, ако това е 
необходимо, за да се съчетае правото 
на защита на данните с правото на 
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публичен достъп до официални 
документи и представлява справедлив 
баланс между различните интереси.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да се изясни връзката между защитата на данни и 
публичния достъп до официални документи.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се гарантира, че физическите 
лица не са лишени от защитата, на която 
те имат право по силата на настоящия 
регламент, обработването на лични 
данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза от 
администратор, който не е установен в 
Съюза, следва да подлежи на 
разпоредбите на настоящия регламент в 
случаите, когато дейностите по 
обработване на данни са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни или с 
наблюдение на поведението на такива 
субекти на данни.

(20) За да се гарантира, че физическите 
лица не са лишени от защитата, на която 
те имат право по силата на настоящия 
регламент, обработването на лични 
данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза от 
администратор, който не е установен в 
Съюза, следва да подлежи на 
разпоредбите на настоящия регламент в 
случаите, когато дейностите по 
обработване на данни са свързани с 
предлагането на стоки или услуги, 
включително безплатно 
предлаганите услуги, на такива субекти 
на данни или с наблюдение на такива 
субекти на данни.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да се прилага и за администратор, който не е установен в 
Съюза, когато дейностите по обработване на данни са насочени към предлагане на 
стоки или услуги на субекти на данни в Съюза, независимо дали се изисква заплащане 
на тези стоки или услуги или наблюдение на тези субекти на данни. Вж. в тази връзка 
изменението към член 3, параграф 2, буква а).
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел да се определи дали дадена 
дейност по обработване може да се 
смята за „наблюдение на поведението“ 
на субектите на данни следва да се 
установи дали физическите лица са 
следени в интернет посредством
техники за обработване на данни, които 
се състоят в създаването на „профил“ на 
дадено физическо лице, по-специално с 
цел да се вземат решения относно него 
или да се анализират или предугаждат 
неговите лични предпочитания, 
поведение и начин на мислене.

(21) С цел да се определи дали дадена 
дейност по обработване може да се 
смята за „наблюдение“ на субектите на 
данни следва да се установи дали 
физическите лица са следени в интернет 
или чрез други средства, или ако се 
събират други данни за тях, 
включително от публичните 
регистри и съобщения в Съюза, които 
са достъпни извън Съюза, 
включително с намерение за 
използване или вероятност за 
последващо използване на техники за 
обработване на данни, които се състоят 
в създаването на „профил“, по-
специално с цел да се вземат решения 
относно него или да се анализират или 
предугаждат неговите лични 
предпочитания, поведение и начин на 
мислене.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да обхваща не само наблюдението на поведението на 
гражданите на Съюза от страна на администраторите на лични данни извън Съюза, 
например проследяване в интернет, но и събирането и обработването на лични данни, 
свързани с гражданите на Съюза. Изменението пояснява какво означава 
„наблюдение“. Вж. в тази връзка изменението към член 3, параграф 2, буква б).

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 

(23) Принципите на защита на данните 
следва да се прилагат по отношение на 
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всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали може дадено лице може 
да бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Принципите за 
защита на данните не следва да се 
прилагат по отношение на данни, 
които са приведени в анонимна форма 
по такъв начин, че субектът на 
данните вече не може да бъде 
идентифициран.

всяка информация, която се отнася до 
идентифицирано лице или лице, което 
може да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено лице може да 
бъде идентифицирано, следва да се 
вземат предвид всички средства, с които 
е вероятно да си послужи 
администраторът или което и да е друго 
лице за идентифицирането на даденото 
физическо лице. Настоящият 
регламент не следва да се прилага за 
анонимни данни, тоест всички данни, 
които не могат да бъдат отнесени 
към физическо лице пряко или 
косвено, самостоятелно или в 
комбинация със свързаните с тях 
данни, или когато създаването на 
такава връзка би отнело 
непропорционално голямо количество 
време, разходи и усилия, имайки 
предвид състоянието на 
технологиите по време на 
обработката и възможностите за 
развитие през периода, за който ще 
бъдат обработвани данните.

Or. en

Обосновка

Концепцията за личните данни се изяснява допълнително с обективните критерии за 
анонимни данни въз основа на Препоръка 2006(4) на Съвета на Европа. Вж. в тази 
връзка изменението към член 4, параграф 1 и съображение 24.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) При използването на онлайн услуги 
физическите лица могат да са свързани с 
онлайн идентификатори, предоставени 
от техните устройства, приложения, 
инструменти и протоколи, като адресите 
по интернет протокол (IP адреси) или

(24) При използването на онлайн услуги 
физическите лица могат да са свързани с
един или повече онлайн 
идентификатори, предоставени от 
техните устройства, приложения, 
инструменти и протоколи, като адресите 
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идентификаторите, наричани
„бисквитки“. По този начин могат да 
бъдат оставени следи, които, 
съчетани с уникалните 
идентификатори и с друга 
информация, получена от сървърите,
могат да се използват за създаването на
профили на физическите лица и за 
тяхното идентифициране. От това
следва, че идентификационните 
номера, данните за 
местоположението, онлайн 
идентификаторите или други 
специфични фактори като такива не 
е трябва непременно да се считат за 
лични данни при всички 
обстоятелства.

по интернет протокол (IP адреси),
идентификаторите, наричани
„бисквитки“, и други уникални 
идентификатори. Тъй като тези 
идентификатори оставят следи и
могат да се използват за определяне на 
физическите лица, настоящият 
регламент следва да се прилага за
обработването на такива данни, 
освен ако тези идентификатори 
очевидно не се отнасят за физически 
лица, като например фирмени IP 
адреси, които не могат да се 
разглеждат като „лични данни“ 
съгласно определението в настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Концепцията за личните данни се изяснява допълнително с обективните критерии. 
Идентификаторите, които са тясно свързани с физическо лице, трябва да бъдат 
считани за лични данни. Вж. в тази връзка изменението към член 4, параграф 1 и 
съображение 23. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) На децата се полага специална 
защита на техните лични данни, тъй 
като те не съзнават така добре 
рисковете, последиците, гаранциите и 
своите права, свързани с обработването 
на лични данни. За да се определи кога 
едно физическо лице е дете, 
регламентът следва да използва 
определението, дадено в Конвенцията 
на Обединените нации за правата на 
детето.

(29) На децата се полага специална 
защита на техните лични данни, тъй 
като те не съзнават така добре 
рисковете, последиците, гаранциите и 
своите права, свързани с обработването 
на лични данни. За да се определи кога 
едно физическо лице е дете, 
регламентът следва да използва 
определението, дадено в Конвенцията 
на Обединените нации за правата на 
детето. Позоваването на закрилата на 
детето в настоящия регламент не 
следва да се разбира като 
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имплицитно указание, че защитата 
на личните данни на възрастните 
следва да се разглежда с по-малко 
внимание, отколкото ако 
позоваването не е включено.

Or. en

Обосновка

Децата заслужават специална защита, но това не означава, че възрастните 
заслужават по-слаба защита. Вж. в тази връзка член 8 и член 17, параграф 1.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъде обработването 
законосъобразно, личните данни следва 
да бъдат обработвани въз основа на 
съгласието на съответното лице или на 
друго законно основание, установено 
със закон или в настоящия регламент, 
или в друг закон на Съюза или на 
държава членка, посочен в настоящия 
регламент.

(31) За да бъде обработването 
законосъобразно, личните данни следва 
да бъдат обработвани въз основа на 
конкретно, информирано и изрично 
съгласие на съответното лице или на 
друго законно основание, установено 
със закон или в настоящия регламент, 
или в друг закон на Съюза или на 
държава членка, посочен в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Когато обработването се извършва 
въз основа на съгласието на субекта на 
данни, администраторът следва да носи 
тежестта на доказване, че субектът на 
данни е дал съгласието си за операцията 

(32) Когато обработването се извършва 
въз основа на съгласието на субекта на 
данни, администраторът следва да носи 
тежестта на доказване, че субектът на 
данни е дал съгласието си за операцията 
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по обработване. По-специално в случай 
на писмена декларация по друг въпрос с 
гаранциите следва да се гарантира, че 
субектът на данни е информиран за 
това, че дава съгласието си и в каква 
степен го дава.

по обработване. По-специално в случай 
на писмена декларация по друг въпрос с 
гаранциите следва да се гарантира, че 
субектът на данни е информиран за 
това, че дава съгласието си и в каква 
степен го дава. За да се спази 
принципът за свеждане до минимум 
на данните, тежестта на доказване 
не следва да се разбира като 
задължително идентифициране на 
субектите на данните, освен когато 
това е необходимо.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се гарантира свободното 
съгласие, следва да бъде разяснено, че 
съгласието не дава валидно правно 
основание, когато лицето няма истински 
и свободен избор и впоследствие не е в 
състояние да откаже или да оттегли 
съгласието си, без това да доведе до 
вредни последици за него.

(33) За да се гарантира свободното 
съгласие, следва да бъде разяснено, че 
съгласието не дава валидно правно 
основание, когато лицето няма истински 
и свободен избор и впоследствие не е в 
състояние да откаже или да оттегли 
съгласието си, без това да доведе до 
вредни последици за него. 
Използването на опции по 
подразбиране, които субектът на 
данните трябва да промени, за да 
откаже обработването, като 
например предварително отметнати 
полета, не е израз на свободно 
съгласие.

Or. en
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Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно основание 
за обработването на лични данни, 
когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора. Такъв по-
специално е случаят, когато субектът на 
данните е в положение на зависимост от 
администратора, например когато 
работодателят обработва личните данни 
на свой служител в контекста на 
трудово правоотношение. Когато 
администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност само 
при особени операции по обработване 
на данни, в които публичният орган 
може да наложи задължение по силата 
на своите публични правомощия и 
съгласието не може да се счита за 
свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

(34) Съгласието не следва да 
представлява валидно правно основание 
за обработването на лични данни, 
когато е налице очевидна 
неравнопоставеност между субекта на 
данни и администратора. Такъв по-
специално е случаят, когато субектът на 
данните е в положение на зависимост от 
администратора, например когато 
работодателят обработва личните данни 
на свой служител в контекста на 
трудово правоотношение, когато 
обработващият лични данни или 
администраторът има господстващо 
положение на пазара по отношение 
на продуктите или услугите, 
предлагани на субекта на данните или 
когато едностранна и незначителна 
промяна в условията на услугата не 
дава на субекта на данните друга 
възможност, освен да приеме 
промяната или да се откаже от 
онлайн ресурс, в който е инвестирал 
значително време. Когато 
администраторът е публичен орган, 
може да има неравнопоставеност само 
при особени операции по обработване 
на данни, в които публичният орган 
може да наложи задължение по силата 
на своите публични правомощия и 
съгласието не може да се счита за 
свободно изразено, като се има предвид 
интересът на субекта на данните.

Or. en

Обосновка

Концепцията за „значителна неравнопоставеност“ е пояснена допълнително, така че 
да бъдат включени и ситуации, при които има господстващо положение на пазара или 
блокиране на потребителите.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Когато обработването се извършва 
в съответствие със законово 
задължение, наложено на 
администратора, или когато 
обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от 
обществен интерес или при 
упражняване на официални 
правомощия, за обработването следва да 
има правно основание в правото на 
Съюза или в правото на държава членки, 
което отговаря на изискванията на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз по отношение на 
ограниченията на правата и свободите. 
Също така законодателството на Съюза 
или националното законодателство 
следва да определи дали 
администраторът, изпълняващ задача 
от обществен интерес или
упражняващ официални правомощия, 
следва да бъде публична администрация 
или друго физическо лице или 
юридическо лице, субект на публичното 
или частното право, като например 
професионално сдружение.

(36) Когато обработването се извършва 
в съответствие със законово 
задължение, наложено на 
администратора или при упражняване 
на официални правомощия, за 
обработването следва да има правно 
основание в правото на Съюза или в 
правото на държава членка, което 
отговаря на изискванията на Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
по отношение на ограниченията на 
правата и свободите. Също така 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство следва 
да определи дали администраторът, 
изпълняващ задача при упражняване 
на официални правомощия, следва да 
бъде публична администрация или 
друго физическо лице или юридическо 
лице, субект на публичното или 
частното право, като например 
професионално сдружение.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Законните интереси на даден (38) При изключителни 
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администратор могат да предоставят 
правно основание за обработването, при 
условие че интересите или основните 
права и свободи на съответния субект на 
данни нямат преимущество. За това е 
необходима внимателна оценка, особено 
когато субектът на данните е дете, като 
се има предвид, че на децата се полага 
специална защита. Субектът на данни 
следва да има право на възражение 
срещу обработването на основание 
своето конкретно положение и
безплатно. За да се гарантира 
прозрачността, администраторът следва 
да бъде задължен изрично да 
информира субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъде задължен да документира
тези законни интереси. Като се има 
предвид, че е задължение на 
законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

обстоятелства законните интереси на 
даден администратор могат да 
предоставят правно основание за 
обработването, при условие че 
интересите или основните права и 
свободи на съответния субект на данни 
нямат преимущество. За това е 
необходима внимателна оценка, особено 
когато субектът на данните е дете, като 
се има предвид, че на децата се полага 
специална защита. Субектът на данни 
следва да има право на безплатно
възражение срещу обработването. За да 
се гарантира прозрачността, 
администраторът следва да бъде 
задължен изрично да информира 
субекта на данни относно 
преследваните законни интереси и 
относно правото на възражение, и също 
така да бъде задължен да документира 
тези законни интереси. Като се има 
предвид, че е задължение на 
законодателя да уреди със закон 
правното основание за обработването на 
данни от публичните органи, това 
правно основание не следва да се 
прилага спрямо обработването на данни 
от публичните органи при изпълнението 
на техните задачи.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Обработването на данни в степен, 
която е строго необходима за целите на 
гарантирането на мрежовата и 
информационната сигурност, т.е. 
способността на дадена мрежа или 
информационна система да издържа, на 
дадено равнище на доверие, на 

(39) Обработването на данни в степен, 
която е строго необходима за целите на 
гарантирането на мрежовата и 
информационната сигурност, т.е. 
способността на дадена мрежа или 
информационна система да издържа на 
случайни събития или неправомерни 
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случайни събития или неправомерни 
или злонамерени действия, които 
повлияват на наличността, 
автентичността, целостта и 
поверителността на съхраняваните или 
предаваните данни, както и на 
сигурността на свързаните услуги, 
предлагани или достъпни посредством 
тези мрежи и системи, от страна на 
публични органи, екипи за незабавно 
реагиране при компютърни инциденти, 
екипи за реагиране при инциденти с 
компютърната сигурност, доставчици на 
мрежи и услуги за електронни 
съобщения и доставчици на технологии 
и услуги за сигурност, представлява 
законен интерес на съответния 
администратор на данни. Това може да 
включва например предотвратяването 
на непозволен достъп до електронни 
съобщителни мрежи, разпространение 
на зловреден софтуер, спиране на атаки 
с цел отказване на услугите и вреди за 
компютрите и електронните 
съобщителни системи.

или злонамерени действия, които 
повлияват на наличността, 
автентичността, целостта и 
поверителността на съхраняваните или 
предаваните данни, както и на 
сигурността на свързаните услуги, 
предлагани посредством тези мрежи и 
системи, от страна на публични органи, 
екипи за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти, екипи за 
реагиране при инциденти с 
компютърната сигурност, доставчици на 
мрежи и услуги за електронни 
съобщения и доставчици на технологии 
и услуги за сигурност, в определени 
случаи представлява законен интерес на 
съответния администратор на данни. 
Това може да включва например 
предотвратяването на непозволен 
достъп до електронни съобщителни 
мрежи, разпространение на зловреден 
софтуер, спиране на атаки с цел 
отказване на услугите и вреди за 
компютрите и електронните 
съобщителни системи. Обработването 
на лични данни за ограничаване на 
неправомерния достъп и 
използването на обществено 
достъпни мрежови или 
информационни системи, като 
например създаването на черен списък 
на адреси за контрол на достъпа до 
медийното съдържание (MAC) или 
адреси на електронни пощи от 
страна на оператора на системата, 
също представлява законен интерес.

Or. en
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Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Изпълнението на правни искове 
срещу субект на данни, като събиране 
на дългове или обезщетение за вреди и 
средства за защита, представлява 
законен интерес, при условие че 
правният иск е предявен преди 
събирането и обработването на 
личните данни. Същият принцип се 
отнася и за предотвратяването или 
ограничаването на щетите, 
претърпени от администратора, чрез 
субекта на данните, например за да се 
предотврати неизпълнение на 
плащането.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 39б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39б) Интересите и основните права 
на субекта на данните имат превес 
над интереса на администратора, 
когато личните данни се обработват 
при обстоятелства, при които 
субектите на данни не очакват по-
нататъшна обработка, например 
когато субектът на данните прави 
заявка за търсене, съставя и изпраща 
писмо по електронна поща или 
използва друго електронно средство за 
лична кореспонденция. Всяко 
обработване на такива данни освен с 
цел извършване на услугата, поискана 
от субекта на данните, не следва да 



PE501.927v02-00 26/238 PR\922387BG.doc

BG

се разглежда в рамките на законния 
интерес на администратора.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) На личните данни, които по своето 
естество са чувствителни и уязвими по 
отношение на основните права или 
правото на неприкосновеност на личния 
живот, се полага специална защита. 
Такива данни не трябва да се 
обработват, освен ако субектът на 
данните не даде изричното си съгласие 
за това. Дерогации от тази забрана 
следва обаче да бъдат изрично 
предвидени по отношение на 
специфични нужди, по-специално 
когато обработването се извършва в 
хода на законните дейности на някои 
сдружения или фондации, чиято цел е 
да се позволи упражняването на 
основните свободи.

(41) На личните данни, които по своето 
естество са чувствителни и уязвими по 
отношение на основните права или 
правото на неприкосновеност на личния 
живот, се полага специална защита. 
Такива данни не трябва да се 
обработват, освен ако субектът на 
данните не даде изричното си и 
информирано съгласие за това. 
Дерогации от тази забрана следва обаче 
да бъдат изрично предвидени по 
отношение на специфични нужди, по-
специално когато обработването се 
извършва в хода на законните дейности 
на някои сдружения или фондации, 
чиято цел е да се позволи 
упражняването на основните свободи 
от страна на въпросните субекти на 
данни.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Дерогации от забраната за 
обработване на чувствителни категории 
данни следва също да бъдат разрешени, 

(42) Дерогации от забраната за 
обработване на чувствителни категории 
данни следва също да бъдат разрешени, 
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ако са предвидени със закон и при 
спазването на подходящи гаранции за 
защита на личните данни и на други 
основни права, когато това е оправдано 
поради съображения от обществен 
интерес, и по-специално за здравни 
цели, включително за целите на 
общественото здраве, социалната 
закрила и управлението на здравни 
служби, особено с цел да се гарантира 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване или 
за исторически, статистически и 
научноизследователски цели.

ако са предвидени със закон и при 
спазването на подходящи гаранции за 
защита на личните данни и на други 
основни права, когато това е оправдано 
поради съображения от обществен 
интерес, и по-специално за здравни 
цели, включително за целите на 
общественото здраве, социалната 
закрила и управлението на здравни 
служби, особено с цел да се гарантира 
качеството и рентабилността на 
използваните процедури за уреждане на 
искове за обезщетения и услуги в 
системата на здравното осигуряване.

Or. en

Обосновка

Обработването на чувствителни данни за исторически, статистически и 
научноизследователски цели не е толкова спешно или наложително както 
общественото здраве или социалната закрила. Следователно не е необходимо да се 
въвежда изключение, което би ги поставило на същото равнище като другите 
изброени основания.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Ако обработваните от 
администратора данни не му позволяват 
да идентифицира дадено физическо 
лице, администраторът на данни не 
следва да е задължен да придобива 
допълнителна информация, за да 
идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент. 
В случай на искане за достъп 
администраторът следва да има право да 
поиска от субекта на данни повече 
информация, която да му позволи да 

(45) Ако обработваните от 
администратора данни не му позволяват 
да идентифицира или определи дадено 
физическо лице, администраторът на 
данни не следва да е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент. 
В случай на искане за достъп 
администраторът следва да има право да 
поиска от субекта на данни повече 
информация, която да му позволи да 
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намери личните данни, които лицето 
търси.

намери личните данни, които лицето 
търси.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 45а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45а) Правото на защита на личните 
данни се основава на правото на 
субекта на данните да упражнява 
контрол върху личните данни, които 
се обработват. За тази цел на 
субекта на данните следва да се 
предоставят ясни и недвусмислени 
права за предоставяне на прозрачна, 
ясна и лесно разбираема информация 
във връзка с обработването на 
личните му данни, правото на 
достъп, поправката и заличаването 
на личните му данни, правото на 
преносимост на данните и правото 
да възрази срещу създаването на 
профил. Освен това субектът на 
данните следва също така да има 
правото да подаде жалба във връзка с 
обработването на лични данни от 
администратор или обработващ 
лични данни до компетентния орган 
за защита на данните и да заведе  
дело, за да упражни своите права, 
както и правото на компенсация и 
обезщетение вследствие на незаконна 
операция по обработка или действие, 
несъвместимо с настоящия 
регламент. Разпоредбите на 
настоящия регламент следва да 
засилят, пояснят, гарантират и, 
където е уместно, да кодифицират 
тези права.

Or. en



PR\922387BG.doc 29/238 PE501.927v02-00

BG

Обосновка

Встъпително обобщение на правата на субектите на данни, подобно на обобщението 
на принципите в член 5.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Следва да бъдат осигурени условия 
за улесняване на упражняването на 
правата на субектите на данни, 
предоставени с настоящия регламент, 
включително механизми за безплатно 
искане на достъп до данни, коригиране, 
заличаване и упражняване на правото на 
възражение. Администраторът следва да 
бъде задължен да отговори на исканията 
на субекта на данни в рамките на 
фиксиран срок и да посочи причините, в 
случай че не изпълни искането на 
субекта на данни.

(47) Следва да бъдат осигурени условия 
за улесняване на упражняването на 
правата на субектите на данни, 
предоставени с настоящия регламент, 
включително механизми за безплатно 
получаване на достъп до данни, 
коригиране, заличаване и упражняване 
на правото на възражение. 
Администраторът следва да бъде 
задължен да отговори на исканията на 
субекта на данни в рамките на фиксиран 
срок и да посочи причините, в случай че 
не може да изпълни искането на 
субекта на данни.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Не е необходимо обаче да се налага 
такова задължение, когато субектът на 
данни вече разполага с тази 
информация, когато записването или 
разкриването на данните е изрично 
предвидено със закон или когато 
предоставянето на информация на 
субекта на данни се окаже невъзможно 
или изисква непропорционално големи 
усилия. Такъв би бил случаят, по-

(50) Не е необходимо обаче да се налага 
такова задължение, когато субектът на 
данни вече разполага с тази 
информация, когато записването или 
разкриването на данните е изрично 
предвидено със закон или когато 
предоставянето на информация на 
субекта на данни се окаже невъзможно 
или изисква непропорционално големи 
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специално когато обработването на 
данни се извършва за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели; в този 
контекст може да бъде взет предвид 
броят на субектите на данните, 
актуалността на данните и всички 
приети компенсаторни мерки.

усилия.

Or. en

Обосновка

Заличеният текст може да бъде разбран погрешно като насърчаващ едно по-ниско 
ниво на защита за определени видове обработка на данни. Вж. в тази връзка член 14, 
параграф 5.

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните данни, които го 
засягат, и да упражнява това право 
лесно, за да бъде осведомено и да 
провери законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото 
да е запознат и да получава 
информация, по-специално относно това 
за какви цели се обработват данните, за 
какъв срок, кои са получателите на 
данните, каква е логиката на данните, 
които се обработват, и какви биха могли 
да бъдат последствията от такова 
обработване, най-малкото когато става 
дума за създаване на профили. Това 
право не следва да влияе 
неблагоприятно върху правата и 
свободите на други лица, включително 
върху търговската тайна или 
интелектуалната собственост, и по-
специално върху авторското право, 
закрилящо софтуера. Тези съображения 

(51) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните данни, които го 
засягат, и да упражнява това право 
лесно, за да бъде осведомено и да 
провери законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото 
да е запознат и да получава 
информация, по-специално относно това 
за какви цели се обработват данните, за 
какъв срок, кои са получателите на 
данните, каква е логиката на данните, 
които се обработват, и какви биха могли 
да бъдат последствията от такова 
обработване, най-малкото когато става 
дума за създаване на профили. Това 
право не следва да влияе 
неблагоприятно върху правата и 
свободите на други лица, включително 
върху търговската тайна или 
интелектуалната собственост, например 
във връзка с авторското право, 
закрилящо софтуера. Тези съображения 



PR\922387BG.doc 31/238 PE501.927v02-00

BG

обаче не следва да водят до отказ на 
всякаква информация на съответния 
субект на данни.

обаче не следва да водят до отказ на 
всякаква информация на съответния 
субект на данни.

Or. en

Обосновка

Техническо уточнение, че тук терминът „интелектуална собственост“ се отнася за 
авторското право, което защитава софтуера, използван при обработването на лични 
данни, а не за защитата на интелектуалната собственост като цяло, което би било 
извън обхвата на настоящия регламент. Вж. в тази връзка член 15.

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Администраторът следва да 
използва всички разумни мерки за 
проверка на самоличността на
субекта на данни, който иска достъп, 
по-специално по отношение на онлайн 
услугите и онлайн идентификаторите. 
Администраторът не следва да запазва 
лични данни с единствената цел да 
може да отговори на потенциални 
искания.

(52) Администраторът следва да 
използва всички разумни мерки за 
проверка на автентичността на 
искането на достъп от страна на 
субекта, по-специално по отношение на 
онлайн услугите и онлайн 
идентификаторите. Администраторът не 
следва да запазва лични данни с 
единствената цел да може да отговори 
на потенциални искания.

Or. en

Обосновка

Ако се използват псевдоними, което се насърчава от настоящия регламент, 
потребителят трябва единствено да удостовери своята автентичност, например 
чрез предоставяне на доказателство, че той/тя е собственик на акаунт, без да дава 
информация за самоличността си. Вж. в тази връзка измененията към член 10, 
член 11, параграф 2 и член 15, параграф 1. 
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Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Всяко лице следва да има право на 
коригиране на личните данни, свързани 
с него, както и правото „да бъде 
забравен“, когато обработването на тези
данни не е в съответствие с настоящия 
регламент. По-специално, субектите на 
данни следва да имат право личните им 
данни да се заличават и да не бъдат 
обработвани повече, когато данните 
престанат да бъдат необходими с оглед 
на целите, за които са били събрани или 
обработвани по-друг начин, когато 
субектите на данните са оттеглили 
своето съгласие за обработването им, 
когато възразяват срещу обработването 
на лични данни, свързани с тях, или 
когато обработването на личните им 
данни по друг начин не е в съответствие 
с настоящия регламент. Това право е 
особено важно, когато субектът на 
данни е дал съгласието си като дете, 
когато не е осъзнавал напълно 
рисковете, свързани с обработването, 
и впоследствие желае да премахне 
такива лични данни, особено когато 
са в Интернет. По-нататъшното 
запазване на данните обаче следва да 
бъде позволено, когато е необходимо за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели, по 
съображения от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, за 
упражняване на правото на свобода на 
изразяване, когато се изисква по закон 
или когато съществува причина да бъде 
ограничено обработването на данните 
вместо данните да бъдат заличени.

(53) Всяко лице следва да има право на 
коригиране на личните данни, свързани 
с него, както и правото на заличаване 
и правото „да бъде забравен“, когато 
обработването на тези данни не е в 
съответствие с настоящия регламент. 
По-специално, субектите на данни 
следва да имат право личните им данни 
да се заличават и да не бъдат 
обработвани повече, когато данните 
престанат да бъдат необходими с оглед 
на целите, за които са били събрани или 
обработвани по-друг начин, когато 
субектите на данните са оттеглили 
своето съгласие за обработването им, 
когато възразяват срещу обработването 
на лични данни, свързани с тях, или 
когато обработването на личните им 
данни по друг начин не е в съответствие 
с настоящия регламент. По-
нататъшното запазване на данните обаче 
следва да бъде позволено, когато е 
необходимо за исторически, 
статистически и научноизследователски 
цели, по съображения от обществен 
интерес в областта на общественото 
здраве, за упражняване на правото на 
свобода на изразяване, когато се изисква 
по закон или когато съществува 
причина да бъде ограничено 
обработването на данните вместо 
данните да бъдат заличени.

Or. en
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Обосновка

Тъй като правата, които се предоставят на всички граждани в това съображение, са 
изчерпателни, няма особен смисъл да се изисква „специално“ внимание към децата. 
Предложеният от Комисията текст може да доведе до допускането за не съвсем 
цялостна защита за възрастните. Освен това вече има специални изисквания за 
валидността на съгласието, дадено от деца за обработването на личните им данни. 
В това отношение заличеният текст би представлявал дублиране. Вж. в тази връзка 
съображение 29 и член 8, параграф 1.

Изменение 35

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел утвърждаване на „правото да 
бъдеш забравен“ в онлайн средата, 
правото на заличаване следва също да 
бъде разширено, така че 
администраторът, който е направил 
личните данни обществено достъпни, 
следва да бъде задължен да уведоми 
третите страни, които обработват 
такива данни, че субектът на данните
е поискал от него заличаването на 
всякакви връзки към тези лични данни 
или на техните копия или реплики. С 
цел да осигури тази информация 
администраторът следва да 
предприеме всички разумни мерки, в 
това число технически мерки, по 
отношение на данните, за чието 
публикуване носи отговорност. Що се 
отнася до публикуването на лични 
данни от трети страни, 
администраторът следва да се счита 
за отговорен за публикуването им, 
когато е разрешил на третата 
страна това публикуване.

(54) С цел утвърждаване на правото на 
заличаване и „правото да бъдеш 
забравен“ в онлайн средата, правото на 
заличаване следва също да бъде 
разширено, така че администраторът, 
който е направил личните данни 
обществено достъпни без правно 
основание, следва да бъде задължен да
предприеме всички необходими 
стъпки за заличаване на данните, но 
без да засяга правото на субекта на 
данните да иска обезщетение.

Or. en

Обосновка

Правото на заличаване и правото на коригиране продължават да бъдат важни за 
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субектите на данни, тъй като все повече данни се оповестяват, което може да има 
значително въздействие. Въпреки това, ако публикуването на лични данни се е 
осъществило въз основа на правно основание, както е посочено в член 6, параграф 1 от 
настоящия регламент, „правото да бъдеш забравен“ не е нито реалистично, нито 
законно. Вж. в тази връзка измененията към член 17, параграфи 2 и 2а. Това не 
означава, че трети страни могат да продължат да обработват публикувани лични 
данни, ако нямат правно основание за това.

Изменение 36

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) С цел допълнително да се засилят 
контролът върху данните и правото на 
достъп, субектите на данни следва да 
имат право, когато личните данните 
се обработват с електронни средства 
и в структуриран и широко използван 
формат, да получат копие от
свързаните с тях данни също в широко 
използван електронен формат. На 
субекта на данни следва също така да 
бъде позволено да предава данните, 
които е предоставил, от едно 
автоматизирано приложение, като 
например социална мрежа, на друго. 
Това следва да се прилага, когато 
субектът на данни е предоставил 
данните на система за
автоматизирано обработване въз 
основа на съгласието си или при 
изпълнението на договор.

(55) С цел допълнително да се засилят 
контролът върху данните и правото на 
достъп, субектите на данни следва да 
имат право да получат безплатно 
свързаните с тях данни също в широко 
използван, оперативно съвместим и 
когато е възможно с отворен код
електронен формат. На субекта на данни 
следва също така да бъде позволено да 
предава данните, които е предоставил, 
от едно автоматизирано приложение, 
като например социална мрежа, на 
друго. Доставчиците на услуги на 
информационното общество не 
следва да правят предаването на тези 
данни задължително за
предоставянето на своите услуги.
Социалните мрежи следва да бъдат 
насърчавани, доколкото е възможно, 
да съхраняват данните по начин, 
който позволява ефективна 
преносимост на данните за 
субектите на данни.

Or. en

Обосновка

Изискването, че данните, които вече трябва да се обработват в структуриран и 
широко използван формат, за да се упражнява правото на преносимост на данните, 
може да попречи на прилагането на тази разпоредба и да ограничи правото на 
субекта на данните на преносимост. Администраторите на лични данни следва да 
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могат да извличат в широко използван формат всякакви структурирани данни, дори и 
те да са в специален и необичаен формат. Вж. в тази връзка изменения член 15, 
параграф 2. Във втората част се пояснява, че пренасянето на данни в дадена 
платформа не следва да бъде предпоставка за нейното използване с цел придобиване 
на потребители.

Изменение 37

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Когато се обработват лични данни 
за целите на директния маркетинг, 
субектът на данните следва да има 
право на възражение срещу такова 
обработване безплатно и по начин, 
който може лесно и ефективно да се 
използва.

(57) Когато се обработват лични данни 
за една или повече конкретни цели, 
субектът на данните следва да има 
право на предварително възражение 
срещу такова обработване безплатно и 
по начин, който може лесно и 
ефективно да се използва.

Or. en

Обосновка

Няма приемливи основания да се твърди, че обработването за целите на директния 
маркетинг следва да подлежи на по-малко предпазни мерки в сравнение с другите 
форми на обработване. Вж. в тази връзка член 19, параграф 2.

Изменение 38

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Всяко физическо лице следва да 
има право да не подлежи на мярка, 
която се основава на създаването на 
профил чрез автоматизирано 
обработване. Въпреки това такава мярка 
следва да бъде позволена, когато е 
изрично разрешена от закона, когато се 
извършва се в хода на сключването или 
изпълнението на договор или когато 
субектът на данни е дал съгласието си. 
Във всеки случай такова обработване 

(58) Всяко физическо лице следва да 
има право да не подлежи на
профилиране или на мерки, които се 
основават на създаването на профил 
чрез автоматизирано обработване. 
Въпреки това такава мярка следва да 
бъде позволена, когато е изрично 
разрешена от закона, когато се 
извършва в хода на сключването или 
изпълнението на договор или когато 
субектът на данни е дал съгласието си. 
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следва да подлежи на подходящи 
гаранции, включително конкретното 
информиране на субекта на данните и 
правото на получаване на човешка 
намеса, като такава мярка не следва 
да се отнася за дете.

Във всеки случай такова обработване 
следва да подлежи на подходящи 
гаранции, включително конкретното 
информиране на субекта на данните. 
Тези мерки не следва да водят до 
дискриминация, да се отнасят за деца 
или да имат правни или значителни 
последици за субекта на данните без 
човешка намеса.

Or. en

Обосновка

Както в случая с всякакъв вид събиране, обработка и използване на данни, се въвежда 
обща забрана по отношение на профилирането, както е определено в член 4, и то се 
разрешава единствено, когато е предвидено от закона, тоест въз снова на съгласие 
от страна на субекта на данни или на законова разпоредба. Съгласието е вариант 
основно в частния сектор (включително и договорите), докато законовото 
разрешение е валидно особено, но не само, за публичния сектор. Включването на 
изискването субектът на данните да изрази съгласие за извършване на профилиране 
възпира това, което често се случва на практика, а именно, да се създават профили 
без знанието на субекта на данните. Вж. в тази връзка измененията към член 4, 
параграф 3б, член 14, параграф 1, букви ж), жа) и жб), член 15, параграф 1 и член 20.

Изменение 39

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Ограничения на специалните 
принципи и на правото на информация, 
достъп, коригиране и заличаване или 
на правото на преносимост на данните, 
на възражение, на мерки, основани на
създаване на профили, както и 
уведомяването на субект на данни за 
нарушение на защитата на данни и на 
определени, свързани с това, 
задължения на администраторите, могат 
да бъдат налагани от правото на Съюза 
или на държава членка, доколкото това 
е необходимо и пропорционално в едно 
демократично общество с оглед на 
защитата на обществената сигурност, 

(59) Ограничения на специалните 
принципи и на правото на информация, 
коригиране и заличаване или на правото 
на достъп и преносимост на данните, 
на възражение, на създаване на 
профили, както и уведомяването на 
субект на данни за нарушение на 
защитата на данни и на определени, 
свързани с това, задължения на 
администраторите, могат да бъдат 
налагани от правото на Съюза или на 
държава членка, доколкото това е 
необходимо и пропорционално в едно 
демократично общество с оглед на 
защитата на обществената сигурност, 
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включително защитата на живота на 
хората, по-специално при природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления или нарушения на 
етичните кодекси при регламентираните 
професии, други обществени интереси 
на Съюза или на държава членка, и по-
специално на важен икономически или 
финансов интерес на Съюза или на 
държава членка, или за защитата на 
субекта на данни или на правата и 
свободите на други лица. Тези 
ограничения следва да бъдат в 
съответствие с изискванията, 
определени в Хартата за основните 
права на Европейския съюз и в 
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи.

включително защитата на живота на 
хората, по-специално при природни или 
предизвикани от човека бедствия, 
предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления или нарушения на 
етичните кодекси при регламентираните 
професии, други обществени интереси 
на Съюза или на държава членка, и по-
специално защитата на субекта на данни 
или на правата и свободите на други 
лица. Тези ограничения следва да бъдат 
в съответствие с изискванията, 
определени в Хартата за основните 
права на Европейския съюз и в 
Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи.

Or. en

Обосновка

Изменение вследствие на обединяването на правата на достъп и преносимост на 
данните и поясненията относно създаването на профили. Вж. в тази връзка 
измененията към членове 15, 18, 20 и член 21, параграф 2.

Изменение 40

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Следва да бъдат установени 
цялостната отговорност и задължения 
на администратора за всяко обработване 
на лични данни, извършено от 
администратора или от негово име. По-
специално, администраторът следва да 
гарантира и да бъде длъжен да докаже 
съответствието на всяка операция по 
обработване с настоящия регламент.

(60) Следва да бъдат установени 
цялостната отговорност и задължения 
на администратора за всяко обработване 
на лични данни, извършено от 
администратора или от негово име, за 
да се гарантира отчетността. По-
специално, администраторът следва да 
гарантира и да бъде способен да докаже 
съответствието на всяка операция по 
обработване с настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

Концепцията за отчетността следва да се спомене изрично и да се уточни, че това 
включва само задължение за доказване на съответствието при поискване. Вж. в тази 
връзка член 22.

Изменение 41

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни във връзка с 
обработването на лични данни изисква 
предприемането на подходящи 
технически и организационни мерки 
както в момента на разработване на 
обработването, така и в момента на 
самото обработване, за да се гарантира, 
че са изпълнени изискванията на 
настоящи регламент. С цел да се 
гарантира и докаже съответствие с 
настоящия регламент администраторът 
следва да приеме вътрешни политики и 
да предприеме подходящи мерки, които 
отговарят по-специално на принципите 
за защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране.

(61) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни във връзка с 
обработването на лични данни изисква 
предприемането на подходящи 
технически и организационни мерки 
както в момента на разработване на 
обработването, така и в момента на 
самото обработване, за да се гарантира, 
че са изпълнени изискванията на 
настоящи регламент. С цел да се 
гарантира и докаже съответствие с 
настоящия регламент администраторът 
следва да приеме вътрешни политики и 
да предприеме подходящи мерки, които 
отговарят по-специално на принципите 
за защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране. 
Принципът на защита на данните 
още при проектирането изисква 
защитата на данните да бъде 
включена в целия жизнен цикъл на 
технологиите — от най-ранния етап 
на проектиране чак до тяхното 
окончателно внедряване, използване и 
окончателно изваждане от употреба. 
Принципът на защита на данните по 
подразбиране изисква настройките за 
неприкосновеност на личния живот, 
свързани с услугите и продуктите, да 
бъдат по подразбиране в 
съответствие с общите принципи за 
защита на данните, като например 
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принципа на свеждане на данните до 
минимум и принципа на ограничаване 
до предвидената цел.

Or. en

Обосновка

За да бъде ефективна „защитата на данните при проектирането“, тя трябва да се 
прилага на всички етапи от жизнения цикъл на системите за обработка на данни. 
Както „защита на данните при проектирането“, така и „защита на данните по 
подразбиране“ следва да бъдат определени по-ясно, както се предлага в изменението. 
Вж. в тази връзка член 23

Изменение 42

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Когато даден администратор, който 
не е установен в Съюза, обработва 
лични данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза и дейностите му 
по обработването са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни или с 
наблюдението на тяхното поведение, 
администраторът следва да определи 
представител, освен ако не е установен в 
трета държава, която гарантира 
адекватно ниво на защита или е малко 
или средно предприятие или обществен 
орган или структура, или когато 
администраторът предлага само 
понякога стоки и услуги на такива 
субекти на данни. Представителят 
следва да действа от името на 
администратора, а надзорният орган 
може да се обръща към него.

(63) Когато даден администратор, който 
не е установен в Съюза, обработва 
лични данни на субекти на данни с 
местоживеене в Съюза и дейностите му 
по обработването са свързани с 
предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни или с 
наблюдението им, администраторът 
следва да определи представител, освен 
ако не е установен в трета държава, 
която гарантира адекватно ниво на 
защита или е предприятие или 
обществен орган или структура, или 
когато администраторът предлага само 
понякога стоки и услуги на такива 
субекти на данни. Представителят 
следва да действа от името на 
администратора, а надзорният орган 
може да се обръща към него.

Or. en

Обосновка

В цифровата среда вече не е подходящо да се използва броят на служителите като 
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мярка за значимостта на обработката на данни. Instagram — компания за онлайн 
фото услуги, наскоро бе купена от Facebook за един милиард долара и по това време 
имаше 13 служители. Това, което е важно, е броят на лицата, чиито данни се 
обработват.

Изменение 43

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) За да докаже съответствие с 
настоящия регламент, администраторът 
или обработващият лични данни следва 
да документира всяка операция по 
обработване. Всеки администратор и 
обработващ лични данни следва да бъде 
длъжен да си сътрудничи с надзорния 
орган и да му предоставя тази 
документация при поискване, за да 
може да бъде използвана за наблюдение 
на тези операции по обработване.

(65) За да докаже съответствие с 
настоящия регламент, администраторът 
или обработващият лични данни следва 
да документира всяка операция по 
обработване, за да може да предостави 
достатъчно информация на субекта 
на данните. Всеки администратор и 
обработващ лични данни следва да бъде 
длъжен да си сътрудничи с надзорния 
орган и да му предоставя най-малкото
тази информация при поискване, за да 
може да бъде използвана за наблюдение 
на тези операции по обработване.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) С цел да се поддържа сигурността и 
да се предотврати обработване, което е в 
нарушение на настоящия регламент, 
администраторът или обработващият 
лични данни следва да извърши оценка 
на рисковете, свързани с обработването, 
и да предприеме мерки за намаляване на 
тези рискове. Тези мерки следва да 
гарантират подходящо ниво на 
сигурност, като се вземат предвид 

(66) С цел да се поддържа сигурността и 
да се предотврати обработване, което е в 
нарушение на настоящия регламент, 
администраторът или обработващият 
лични данни следва да извърши оценка 
на рисковете, свързани с обработването, 
и да предприеме мерки за намаляване на 
тези рискове. Тези мерки следва да 
гарантират подходящо ниво на 
сигурност, като се вземат предвид 
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достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване, по 
отношение на рисковете и естеството на 
личните данни, които следва да бъдат 
защитени. При установяването на 
технически стандарти и организационни 
мерки с оглед гарантиране на 
сигурността на обработването 
Комисията следва да насърчава
техническата неутралност, оперативната 
съвместимост и иновациите и, когато е 
целесъобразно, сътрудничеството с 
трети държави.

достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване, по 
отношение на рисковете и естеството на 
личните данни, които следва да бъдат 
защитени. При установяването на 
технически стандарти и организационни 
мерки с оглед гарантиране на 
сигурността на обработването следва да
бъдат насърчавани техническата 
неутралност, оперативната 
съвместимост и иновациите и, когато е 
целесъобразно, следва да се насърчава
сътрудничеството с трети държави.

Or. en

Обосновка

Няма основателна причина насърчаването на мерките да бъде ограничено само до 
Комисията.

Изменение 45

Предложение за регламент
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 24 часа. Когато 
уведомлението не е подадено в срок от 
24 часа, то следва да бъде придружено 
от обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 

(67) Нарушението на защитата на данни 
може, ако не бъде овладяно по 
подходящ и навременен начин, да 
причини на засегнатото физическо лице 
значителни икономически загуби или 
социални вреди, включително измами с 
фалшива самоличност. Поради това, 
веднага след като администраторът 
установи наличието на такова 
нарушение на сигурността, той следва 
да уведоми за него надзорния орган без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, в срок от 72 часа. Когато 
уведомлението не е подадено в срок от 
72 часа, то следва да бъде придружено 
от обяснение относно причините за 
забавянето. Физическите лица, за чиито 
лични данни подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
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неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така 
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне 
с цел предприемане на необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, че 
дадено нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици за личните 
данни или неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данните, 
ако то може да доведе например до 
кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията. В 
уведомлението следва да се посочва 
естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни, както и 
да се дават препоръки на засегнатото 
физическо лице за това как да ограничи 
потенциалните неблагоприятни 
последици. Субектите на данни следва 
да бъдат уведомявани веднага щом това 
е разумно осъществимо и в тясно 
сътрудничество с надзорния орган, като 
се спазват насоките, предоставени от 
него или от други релевантни органи 
(напр. правоприлагащи органи). Така
например, възможността субектите на 
данните да ограничат непосредствения 
риск от вреди би наложила незабавното 
уведомяване на субектите на данните, 
докато необходимостта от 
предприемането на целесъобразни 
мерки срещу продължаването на 
нарушението на сигурността или срещу 
подобни нарушения на сигурността на 
лични данни би оправдало по-дълги 
срокове.

Or. en

Обосновка

Тъй като уведомяването в рамките на 24 часа е не винаги възможно, докладчикът 
предлага срокът за уведомяване на надзорния орган относно нарушаване на 
сигурността на личните данни да се удължи на 72 часа. За да се предотврати 
„умората” от уведомяване на субектите на данни, същите трябва да бъдат 
уведомявани единствено в случаите, когато съществува вероятност нарушението на 
сигурността на данните да окаже неблагоприятно въздействие върху защитата на 



PR\922387BG.doc 43/238 PE501.927v02-00

BG

личните данни или неприкосновеността на личния живот на субекта на данните, 
например в случай на кражба на самоличност или измама, нанасяне на материални 
щети, значително унижение или вреда на репутацията. Вж. в тази връзка член 31, 
параграф 1 и член 32, параграф 1

Изменение 46

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) Оценките за въздействието върху 
защитата на личните данни следва 
да се извършват от обществен орган 
или обществена структура, ако 
такава оценка вече не е направена в 
контекста на приемането на 
националния закон, на чието 
основание общественият орган или 
обществената структура изпълнява 
своите задачи и който урежда 
въпросната особена операция или 
набор от операции по обработване на 
данни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Дори когато публичните органи обработват данни въз основа на правно задължение, 
следва да се извърши оценка на въздействието върху защитата на данните, за да се 
гарантира съответствие с настоящия регламент и най-вече да се гарантира 
свеждане на данните до минимум и тяхната защита, както и да се смекчат 
възможните рискове, свързани с правата и свободите на субектите на данни. Вж. в 
тази връзка заличаването на член 33, параграф 5.

Изменение 47

Предложение за регламент
Съображение 74

Текст, предложен от Комисията Изменение

(74) Когато оценката на въздействието 
върху защитата на данните показва, че 
операциите по обработване имат висока 

(74) Когато оценката на въздействието 
върху защитата на данните показва, че 
операциите по обработване имат висока 
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степен на конкретни рискове за правата 
и свободите на субектите на данни, като 
например изключване на физически 
лица от ползването на тяхно право или 
поради използването на специално нови 
технологии, надзорният орган следва да 
бъде консултиран, преди започването на 
операциите, относно рисково 
обработване, което може да не е в 
съответствие с настоящия регламент, и 
да направи предложения за коригиране 
на такава ситуация. Такива консултации 
могат да се извършват също и в хода на 
изготвянето на мярка от националния 
парламент или на мярка, основаваща се 
на такава законодателна мярка, в която 
се определя характерът на 
обработването и се установяват 
подходящи гаранции.

степен на конкретни рискове за правата 
и свободите на субектите на данни, като 
например изключване на физически 
лица от ползването на тяхно право или 
поради използването на специално нови 
технологии, длъжностното лице по 
защита на данните или надзорният 
орган следва да бъде консултиран, 
преди започването на операциите, 
относно рисково обработване, което 
може да не е в съответствие с настоящия 
регламент, и да направи предложения за 
коригиране на такава ситуация. Такива 
консултации могат да се извършват 
също и в хода на изготвянето на мярка 
от националния парламент или на 
мярка, основаваща се на такава 
законодателна мярка, в която се 
определя характерът на обработването и 
се установяват подходящи гаранции.

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Съображение 75

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо 
предприятие или когато основните му 
дейности, независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Тези длъжностни лица по защита на 
данните, независимо от това дали са 
наети от администратора, следва да 

(75) В случаите, когато обработването 
на данни се извършва в публичния 
сектор или когато в частния сектор 
обработването се извършва от голямо 
предприятие или е свързано с повече 
от 500 субекти на данни за година, 
или когато основните му дейности, 
независимо от размера на 
предприятието, включват операции по 
обработване, които изискват редовно и 
систематично наблюдение, дадено лице 
следва да подпомага администратора 
или обработващия лични данни при 
наблюдението на вътрешното 
съответствие с настоящия регламент. 
Когато се установява дали се 
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бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо.

обработват данни за голям брой 
субекти на данни, не следва да се 
вземат под внимание архивираните 
данни, които са ограничени по такъв 
начин, че не са обект на нормален 
достъп до данни и операции по 
обработване от страна на 
администратора и вече не могат да 
бъдат променяни. Тези длъжностни 
лица по защита на данните, независимо 
от това дали са наети от администратора 
и дали изпълняват задачите си на 
пълно работно време, следва да бъдат в 
състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо. 
Следва да се проведе консултация, по-
специално с длъжностното лице по 
защита на данните, преди 
проектирането, доставката, 
разработването и създаването на 
системите за автоматизирана 
обработка на лични данни, за да се 
гарантират принципите за 
неприкосновеност на личния живот
при проектирането и по 
подразбиране.

Or. en

Обосновка

Във века на изчисленията в облак, когато дори много малки администратори могат 
да обработват големи масиви с данни посредством онлайн услуги, критерият за 
определяне на длъжностно лице по защита на данните следва да не се базира на 
размера на предприятието, а по-скоро на обосноваността да се обработват данни. 
Това включва категориите на обработваните лични данни, вида обработка и броя на 
лицата, чиито данни се обработват. Вж. в тази връзка член 35, параграф 1

Изменение 49

Предложение за регламент
Съображение 75a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75а) Длъжностното лице по защита 
на данните следва да отговаря най-
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малко на следните изисквания: 
обширни познания за същността и 
прилагането на закона за защита на 
данните, включително техническите 
и организационните мерки и 
процедури; владеене на техническите 
изисквания за неприкосновеност на 
личния живот още при 
проектирането, неприкосновеност по 
подразбиране и сигурност на данните; 
специфични за сектора познания, 
съответстващи на мащаба на 
администратора или обработващия 
личните данни и на 
чувствителността на 
обработваните данни; способност за 
извършване на проверки, консултации, 
документация и анализ на файлове с 
регистри; и умение за работа с 
представителството на 
служителите. Администраторът 
следва да дава възможност на 
длъжностното лице по защита на 
данните да участва в обучения на 
високо ниво за поддържане на 
специализираните знания, 
необходими за изпълняване на 
неговите задължения.

Or. en

Обосновка

Това изменение определя нужните квалификации на ДЛЗД и изяснява необходимостта 
от възможност за преминаване на специализирано обучение.

Изменение 50

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) Сдруженията или други структури, 
представляващи категории 
администратори, следва да се 
насърчават да изготвят кодекси за 

(76) Сдруженията или други структури, 
представляващи категории 
администратори, следва да се 
насърчават да изготвят кодекси за 
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поведение, в рамките на настоящия 
регламент, за да се улесни ефективното 
прилагане на настоящия регламент, като 
се вземе предвид спецификата на 
обработването на данни в определени 
сектори.

поведение, в рамките на настоящия 
регламент, за да се улесни ефективното 
прилагане на настоящия регламент, като 
се вземе предвид спецификата на 
обработването на данни в определени 
сектори. Тези кодекси следва да 
направят по-ясно приложението на 
настоящия регламент за 
съответните бизнес сектори.

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) За да се повишат прозрачността и 
съответствието с настоящия регламент, 
следва да се насърчава създаването на 
механизми за сертифициране, както и на 
печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо да оценяват нивото на 
защита на данните на съответните 
продукти и услуги.

(77) За да се повишат прозрачността и 
съответствието с настоящия регламент, 
следва да се насърчава създаването на 
механизми за сертифициране, както и на 
печати и маркировки за защита на 
данните, които позволяват на субектите 
на данни бързо, надеждно и сигурно да 
оценяват нивото на защита на данните 
на съответните продукти и услуги.

Or. en

Отнася се до член 39, параграф 1

Изменение 52

Предложение за регламент
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80) Комисията може да реши, с 
действие по отношение на целия Съюз, 
че определени трети държави или 
територия или обработващ данни 

(80) Комисията може да реши, с 
действие по отношение на целия Съюз, 
че определени трети държави или 
територия в трета държава, или 
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сектор в трета държава, или 
международна организация предоставят 
адекватно ниво на защита на данните, с 
което се осигуряват правна сигурност и 
еднообразие навсякъде в Съюза по 
отношение на третите държави или 
международни организации, за които се 
смята, че предоставят такова ниво на 
защита. В тези случаи предаването на 
лични данни на тези държави може да се 
извършва, без да е необходимо 
допълнително разрешение.

международна организация предоставят 
адекватно ниво на защита на данните, с 
което се осигуряват правна сигурност и 
еднообразие навсякъде в Съюза по 
отношение на третите държави или 
международни организации, за които се 
смята, че предоставят такова ниво на 
защита. В тези случаи предаването на 
лични данни на тези държави може да се 
извършва, без да е необходимо 
допълнително разрешение.

Or. en

Обосновка

Изменение вследствие на изменения член 41, параграф 1.

Изменение 53

Предложение за регламент
Съображение 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

(82) Комисията може по същия начин да 
приеме, че дадена трета държава или 
територия или обработващ данни 
сектор в трета държава, или дадена 
международна организация не 
предоставя адекватно ниво на защита на 
данните. В резултат на това предаването 
на лични данни на тази трета държава 
следва да бъде забранено. В такъв 
случай следва да се предвиди 
провеждането на консултации между 
Комисията и такива трети държави или 
международни организации.

(82) Комисията може по същия начин да 
приеме, че дадена трета държава или 
територия в трета държава, или дадена 
международна организация не 
предоставя адекватно ниво на защита на 
данните. В резултат на това предаването 
на лични данни на тази трета държава 
следва да бъде забранено. В такъв 
случай следва да се предвиди 
провеждането на консултации между 
Комисията и такива трети държави или 
международни организации.

Or. en

Обосновка

Изменение вследствие на изменения член 42, параграф 2, буква б).
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Изменение 54

Предложение за регламент
Съображение 89

Текст, предложен от Комисията Изменение

(89) Във всеки случай, когато 
Комисията не е взела решение относно 
адекватното ниво на защита в дадена 
трета държава, администраторът или 
обработващият данни следва да 
използва решения, които гарантират на 
субектите на данни, че ще продължат да 
се ползват от основните права и 
гаранциите по отношение на
обработването на техните данни в 
Съюза след предаването на тези данни.

(89) Във всеки случай, когато 
Комисията не е взела решение относно 
адекватното ниво на защита в дадена 
трета държава, администраторът или 
обработващият данни следва да 
използва решения, които по правно 
обвързващ начин гарантират на 
субектите на данни, че ще продължат да 
се ползват от основните права и 
гаранциите по отношение на 
обработването на техните данни в 
Съюза след предаването на тези данни. 
Тази гаранция следва да включва 
финансово обезщетение в случай на 
загуба или неразрешен достъп или 
обработване на данните и 
задължение, независимо от 
националното законодателство, за 
предоставяне на пълни подробности 
за достъпа до данните от страна на 
държавните органи в третата 
държава.

Or. en

Обосновка

Изясняване, че прехвърлянето на данни на трети държави следва винаги да бъде въз 
основа на правно обвързващ инструмент, който също така гарантира обезщетение и 
информация на надзорните органи. Отнася се за член 42, параграф 1 и член 44, 
параграф 1, буква з).

Изменение 55

Предложение за регламент
Съображение 92

Текст, предложен от Комисията Изменение

(92) Създаването в държавите членки на (92) Създаването в държавите членки на 
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надзорни органи, които изпълняват 
функциите си при пълна независимост, 
е съществен елемент от защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на личните им данни. 
Държавите членки могат да създават 
повече от един надзорен орган, за да
бъде отразена тяхната конституционна, 
организационна и административна 
структура.

надзорни органи, които изпълняват 
функциите си при пълна независимост, 
е съществен елемент от защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на личните им данни. 
Държавите членки могат да създават 
повече от един надзорен орган, за да 
бъде отразена тяхната конституционна, 
организационна и административна 
структура. Органът следва да 
разполага с подходящи финансови и 
човешки ресурси, за да изпълнява 
пълноценно своята роля, като се 
взема предвид броят на населението и 
размерът на обработваните лични 
данни.

Or. en

Обосновка

Надзорните органи, които трябва да са напълно независими, е необходимо да 
разполагат с достатъчно ресурси, за да изпълняват ефективно задачите си. 
Изменението дава по-ясни насоки относно това как да се установи адекватност на 
ресурсите. Вж. в тази връзка изменението на съображение 95. Отнася се до член 47, 
параграф 5.

Изменение 56

Предложение за регламент
Съображение 94

Текст, предложен от Комисията Изменение

(94) Всеки надзорен орган следва да 
получи адекватни финансови и човешки 
ресурси, помещения и инфраструктура, 
необходими за ефективното изпълнение 
на неговите задачи, включително 
задачите, свързани с взаимопомощ и 
сътрудничество с други надзорни 
органи навсякъде в Съюза.

(94) Всеки надзорен орган следва да 
получи адекватни финансови и човешки 
ресурси, като се обръща специално 
внимание на гарантирането на 
съответните технически и правни 
умения на служителите, помещения и 
инфраструктура, необходими за 
ефективното изпълнение на неговите 
задачи, включително задачите, свързани 
с взаимопомощ и сътрудничество с 
други надзорни органи навсякъде в 
Съюза.
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Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Съображение 95

Текст, предложен от Комисията Изменение

(95) Общите условия за членовете на 
надзорния орган следва да бъдат 
определени със закон във всяка държава 
членка и да предвиждат, по-специално, 
че тези членове следва да се назначават 
от парламента или от правителството на 
държавата членка, и да включват 
правила за личната квалификация и 
длъжността на тези членове.

(95) Общите условия за членовете на 
надзорния орган следва да бъдат 
определени със закон във всяка държава 
членка и да предвиждат, по-специално, 
че тези членове следва да се назначават 
от парламента или от правителството 
след консултация с парламента на 
въпросната държава членка, вземайки 
мерки за свеждане до минимум на 
възможността за политическа 
намеса, и да включват правила за 
личната квалификация, избягването на 
конфликт на интереси и длъжността 
на тези членове.

Or. en

Обосновка

Допълнително е изяснена независимостта на членовете на надзорните органи. Отнася 
се до член 48, параграф 1 и член 49.

Изменение 58

Предложение за регламент
Съображение 97

Текст, предложен от Комисията Изменение

(97) Когато обработването на лични 
данни в контекста на дейностите на 
място на установяване на даден 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза се извършва в повече от 
една държава членка, един-единствен 
надзорен орган следва да бъде 
компетентен за наблюдението на

(97) Когато обработването на лични 
данни в контекста на дейностите на 
място на установяване на даден 
администратор или обработващ лични 
данни в Съюза се извършва в повече от 
една държава членка, един-единствен 
надзорен орган следва да изпълнява 
функцията на единно звено за 
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дейностите на администратора или 
обработващия лични данни навсякъде в 
Съюза и за вземането на съответните 
решения, за да се подобри 
съгласуваното прилагане, да се осигури 
правна сигурност и да се намали 
административната тежест за тези 
администратори и обработващи лични 
данни.

контакт за администратора или 
обработващия лични данни навсякъде в 
Съюза и за вземането на съответните 
решения, за да се подобри 
съгласуваното прилагане, да се осигури 
правна сигурност и да се намали 
административната тежест за тези 
администратори и обработващи лични 
данни.

Or. en

Обосновка

Отнася се до предложения нов механизъм за съгласуваност. Вж. член 54а (нов).

Изменение 59

Предложение за регламент
Съображение 98

Текст, предложен от Комисията Изменение

(98) Компетентният орган, който 
осигурява такова „обслужване на едно 
гише“, следва да бъде надзорният орган 
на държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
администратора или на обработващия 
лични данни.

(98) Водещият орган, който осигурява
такова „обслужване на едно гише“, 
следва да бъде надзорният орган на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
администратора или на обработващия 
лични данни. Европейският комитет 
по защита на данните може в 
определени случаи да определи 
водещия орган по искане на 
компетентен орган.

Or. en

Обосновка

Отнася се до предложения нов механизъм за съгласуваност. Вж. член 48, параграф 1 и 
член 49.
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Изменение 60

Предложение за регламент
Съображение 101

Текст, предложен от Комисията Изменение

(101) Всеки надзорен орган следва да 
разглежда жалбите, подадени от субект 
на данни, и да извършва разследване по 
въпроса. Разследването въз основа на 
жалби следва да се извършва под 
съдебен контрол и в целесъобразна за 
конкретния случай степен. Надзорният 
орган следва да информира субекта на 
данните за напредъка и резултата от 
жалбата в разумен срок. Ако случаят 
изисква допълнително разследване или 
координиране с друг надзорен орган, на 
субекта на данните следва да бъде 
предоставена междинна информация.

(101) Всеки надзорен орган следва да 
разглежда жалбите, подадени от субект 
на данни или от сдружение, което 
действа в обществен интерес, и да 
извършва разследване по въпроса. 
Разследването въз основа на жалби 
следва да се извършва под съдебен 
контрол и в целесъобразна за 
конкретния случай степен. Надзорният 
орган следва да информира субекта на 
данните или сдружението за напредъка 
и резултата от жалбата в разумен срок. 
Ако случаят изисква допълнително 
разследване или координиране с друг 
надзорен орган, на субекта на данните 
следва да бъде предоставена междинна 
информация.

Or. en

Обосновка

Вж. член 48, параграф 1 и член 49.

Изменение 61

Предложение за регламент
Съображение 104

Текст, предложен от Комисията Изменение

(104) Всеки надзорен орган следва да 
има правото да участва в съвместни 
операции на надзорните органи. 
Надзорният орган, до който е отправено 
искането, следва да бъде длъжен да 
отговори в определен срок на искането.

(104) Всеки надзорен орган следва да 
има правото да участва в съвместни 
операции на надзорните органи. 
Надзорният орган, до който е отправено 
искането, следва да бъде длъжен да 
отговори в определен срок на искането.
Европейският комитет по защита на 
данните следва да може да 
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координира тези дейности, когато 
съответните надзорни органи 
поискат това.

Or. en

Обосновка

Отнася де до предложения нов механизъм за съгласуваност. Вж. член 52, параграф 3 и 
член 56, параграф 2.

Изменение 62

Предложение за регламент
Съображение 106а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(106а) С цел да се гарантира 
последователното прилагане на този 
регламент, Европейският комитет 
по защита на данните може да 
приеме обвързваща мярка, при условие 
че мнозинство от две трети от 
неговите членове вземе решение за 
това.

Or. en

Обосновка

Отнася се до предложения нов механизъм за съгласуваност. Европейският комитет 
по защита на данните следва да има, като крайна мярка, правомощието да приеме 
решение със задължителен характер, в случай че дадена мярка се обсъжда от 
съответните надзорни органи.

Изменение 63

Предложение за регламент
Съображение 107

Текст, предложен от Комисията Изменение

(107) С цел да се гарантира спазването 
на настоящия регламент, Комисията 
може да приеме становище по този
въпрос или решение, в което се 

(107) С цел да се гарантира спазването 
на настоящия регламент, Комисията 
може да приеме становище по 
повдигнатите въпроси. Комисията 
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изисква от надзорния орган да 
преустанови своята проектомярка.

може да подаде жалба в Съда на 
Европейския Съюз. Тя може да поиска 
от Съда да преустанови мярката в 
рамките на процедура по спешност, 
ако това се налага с цел се избегнат 
непоправими щети.

Or. en

Обосновка

Комисията може да приеме решение по въпрос, разгледан в рамките на новия 
механизъм за съгласуваност, което трябва да бъде изцяло взето предвид от 
съответния надзорен орган. Ако надзорният орган не се съобрази с решението на 
Комисията, той трябва да предостави обосновано становище. Като крайна мярка 
Комисията може да оспори решение със задължителен характер на Европейския 
комитет по защита на данните пред Съда на Европейския съюз и да поиска 
преустановяване на мярката. Отнася се до член 61а (нов).

Изменение 64

Предложение за регламент
Съображение 110

Текст, предложен от Комисията Изменение

(110) На равнището на Съюза следва да 
се създаде Европейски комитет по 
защита на данните. Той следва да 
замени Работната група за защита на 
лицата при обработването на лични 
данни, създадена с Директива 95/46/ЕО. 
Той следва да е съставен от 
ръководителя на един надзорен орган на 
всяка държава-членка и на Европейския 
надзорен орган по защита на данните. 
Комисията следва да участва в неговите 
дейности. Европейският комитет по 
защита на данните следва да допринася 
за съгласуваното прилагане на 
настоящия регламент навсякъде в 
Съюза, включително като съветва 
Комисията и насърчава 
сътрудничеството на надзорните органи 
в Съюза. Европейският комитет по 
защита на данните следва да действа 
независимо при изпълнението на 

(110) На равнището на Съюза следва да 
се създаде Европейски комитет по 
защита на данните. Той следва да 
замени Работната група за защита на 
лицата при обработването на лични 
данни, създадена с Директива 95/46/ЕО. 
Той следва да е съставен от 
ръководителя на един надзорен орган на 
всяка държава членка и на Европейския 
надзорен орган по защита на данните. 
Комисията следва да участва в неговите 
дейности. Европейският комитет по 
защита на данните следва да допринася 
за съгласуваното прилагане на 
настоящия регламент навсякъде в 
Съюза, включително като съветва 
институциите на Европейския съюз и 
насърчава сътрудничеството на 
надзорните органи в Съюза, 
включително координирането на 
съвместни операции. Европейският 
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задачите си. комитет по защита на данните следва да 
действа независимо при изпълнението 
на задачите си.

Or. en

Обосновка

Отнася се до член 64, параграф 1.

Изменение 65

Предложение за регламент
Съображение 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

(112) 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 данни, следва 
да има право да подава жалби до 
надзорен орган или да упражнява 
правото на средства за съдебна защита 
от името на субектите на данни или да 
подава жалби от свое име, независимо 
от жалбата на даден субект на данни, 
когато счита, че е извършено нарушение 
на сигурността на личните данни.

(112) Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и действащо в 
обществен интерес, следва да има 
право да подава жалби до надзорен 
орган или да упражнява правото на 
средства за съдебна защита от името на 
субектите на данни или да подава жалби 
от свое име, независимо от жалбата на 
даден субект на данни, когато счита, че 
е извършено нарушение на сигурността 
на личните данни.

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост да се предвидят по-добри възможности за ефективна 
правна защита, включително чрез сдружения, действащи в обществен интерес. Вж. 
свързаното изменение на член 73, параграф 2 и член 76, параграф 1.
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Изменение 66

Предложение за регламент
Съображение 114

Текст, предложен от Комисията Изменение

(114) С цел да се укрепи съдебната 
защита на субекта на данни в ситуации, 
когато компетентният надзорен орган е 
установен в държава членка, различна 
от държавата членка по местоживеене 
на субекта на данни, субектът на данни 
може да поиска от всяка структура, 
организация или сдружение, чиято цел 
е да защитава правата и интересите 
на субектите на данни по отношение 
на защитата на техните данни, да 
заведе дело от негово име срещу този 
надзорен орган пред компетентния съд в 
другата държава членка.

(114) С цел да се укрепи съдебната 
защита на субекта на данни в ситуации, 
когато компетентният надзорен орган е 
установен в държава членка, различна 
от държавата членка по местоживеене 
на субекта на данни, субектът на данни 
може да поиска от всяка структура, 
организация или сдружение, 
действащи в обществен интерес, да 
заведе дело от негово име срещу този 
надзорен орган пред компетентния съд в 
другата държава членка.

Or. en

Обосновка

Уточнение, че не само сдруженията, специализирани в зашитата на данни, могат да 
действат от името на субектите на данни. Отнася се до член 74, параграф 3.

Изменение 67

Предложение за регламент
Съображение 116

Текст, предложен от Комисията Изменение

(116) При производства срещу 
администратор или обработващ данни 
ищецът следва да има избор да заведе 
дело пред съдилищата на държавите 
членки, в които администраторът или 
обработващият данни е установен, или 
където пребивава субектът на данни, 
освен ако администраторът не е 
публичен орган, който действа в 
изпълнение на своите публични 
правомощия.

(116) При производства срещу 
администратор или обработващ данни 
ищецът следва да има избор да заведе 
дело пред съдилищата на държавите 
членки, в които администраторът или 
обработващият данни е установен, или 
където пребивава субектът на данни, 
освен ако администраторът не е 
публичен орган на държава членка, 
който действа в изпълнение на своите 
публични правомощия.
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Or. en

Обосновка

Уточнение, че това не се отнася до публичните органи на трети държави. Отнася се 
до член 75, параграф 2.

Изменение 68

Предложение за регламент
Съображение 121

Текст, предложен от Комисията Изменение

(121) Обработването на лични данни
единствено за журналистически цели 
или за литературно или 
художествено изразяване следва да
отговаря на условията за 
освобождаване от изискванията на 
някои разпоредби на настоящия 
регламент, за да се съгласува правото на 
защита на личните данни с правото на 
свобода на изразяване, и най-вече с 
правото на всяко лице да получава и 
предава информация, както е 
гарантирано по-специално в член 11 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Това следва да се 
прилага по-специално по отношение на 
обработването на лични данни в 
аудиовизуалната област и в 
новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 
определят изключенията и дерогациите, 
необходими за постигането на 
равновесие между тези основни права. 
Държавите членки следва да приемат 
такива изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата на 
субекта на данните, относно 
администратора и обработващия данни, 
относно предаването на данни на трети 
държави или международни 
организации, относно независимостта 

(121) Винаги, когато е необходимо, 
следва да е възможно освобождаване
или дерогации от изискванията на 
някои разпоредби на настоящия 
регламент по отношение на 
обработването на лични данни, за да 
се съгласува правото на защита на 
личните данни с правото на свобода на 
изразяване, и най-вече с правото на 
всяко лице да получава и предава 
информация, както е гарантирано по-
специално в член 11 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
Това следва да се прилага по-специално 
по отношение на обработването на 
лични данни в аудиовизуалната област и 
в новинарските архиви и библиотеките с 
печатни издания. Поради това 
държавите членки следва да приемат 
законодателни мерки, с които да 
определят изключенията и дерогациите, 
необходими за постигането на 
равновесие между тези основни права. 
Държавите членки следва да приемат 
такива изключения и дерогации относно 
общите принципи, относно правата на 
субекта на данните, относно 
администратора и обработващия данни, 
относно предаването на данни на трети 
държави или международни 
организации, относно независимостта 
на надзорните органи и относно 
сътрудничеството и съгласуваността. 
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на надзорните органи и относно 
сътрудничеството и съгласуваността. 
Това обаче не следва да води до 
установяване от страна на държавите 
членки на изключения от другите 
разпоредби на настоящия регламент. За 
да се отчете значението на правото на 
свобода на изразяване във всяко 
демократично общество, е необходимо 
свързаните с тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко. Поради това за 
целите на изключенията и 
дерогациите, установени по силата 
на настоящия регламент, 
държавите-членки следва да 
определят като „журналистически“ 
дейностите, чийто предмет е 
разкриването пред обществеността 
на информация, мнения или идеи, 
независимо от средството за 
тяхното предаване. Тези дейности не 
следва да бъдат ограничени до 
медийни предприятия и могат да 
бъдат осъществявани с възмездна или 
безвъзмездна цел.

Това обаче не следва да води до 
установяване от страна на държавите 
членки на изключения от другите 
разпоредби на настоящия регламент. За 
да се отчете значението на правото на 
свобода на изразяване във всяко 
демократично общество, е необходимо 
свързаните с тази свобода понятия, като 
журналистиката например, да се 
тълкуват широко.

Or. en

Обосновка

Уточнение, че свободата на изразяване е защитена като цяло, а не само за 
журналисти, художници или писатели. Отнася се до член 80, параграф 1.

Изменение 69

Предложение за регламент
Съображение 122

Текст, предложен от Комисията Изменение

(122) Обработването на лични данни за 
здравословното състояние като 
специална категория данни, на която се 
полага по-висока защита, често може 
да бъде обоснована от редица 
основателни причини в полза на 

(122) Обработването на лични данни за 
здравословното състояние като 
специална категория данни, на която се 
полага по-висока защита, може да бъде 
обоснована в полза на физическите лица 
и на обществото като цяло, по-
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физическите лица и на обществото като 
цяло, по-специално в контекста на 
осигуряването на приемственост при 
трансграничното здравно обслужване. 
Поради това настоящият регламент 
следва да предвижда хармонизирани 
условия за обработването на лични 
данни за здравословното състояние при 
спазване на специални и подходящи 
гаранции за защита на основните права 
и личните данни на физическите лица. 
Това включва правото на физическите 
лица на достъп до техните лични данни 
за здравословното им състояние, 
например данните в техните 
медицински досиета, които съдържат 
такава информация като диагноза, 
резултати от прегледи, становища на 
лекуващите лекари и проведени лечения 
или извършени операции.

специално в контекста на осигуряването 
на приемственост при трансграничното 
здравно обслужване. Поради това 
настоящият регламент следва да 
предвижда хармонизирани условия за 
обработването на лични данни за 
здравословното състояние при спазване 
на специални и подходящи гаранции за 
защита на основните права и личните 
данни на физическите лица. Това 
включва правото на физическите лица 
на достъп до техните лични данни за 
здравословното им състояние, например 
данните в техните медицински досиета, 
които съдържат такава информация като 
диагноза, резултати от прегледи, 
становища на лекуващите лекари и 
проведени лечения или извършени 
операции.

Or. en

Обосновка

Отнася се до член 81, параграф 1.

Изменение 70

Предложение за регламент
Съображение 124

Текст, предложен от Комисията Изменение

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения. Ето защо, 
за да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 
членки следва да могат в рамките на
настоящия регламент да приемат със 
закон специални разпоредби за 
обработването на лични данни в сектора 
на трудовата заетост.

(124) Общите принципи относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
следва да се прилагат и в контекста на 
трудовите правоотношения и 
социалното осигуряване. Ето защо, за 
да се уреди обработването на личните 
данни на служителите в контекста на 
трудовите правоотношения, държавите 
членки следва да могат в 
съответствие с настоящия регламент 
да приемат със закон специални 
разпоредби за обработването на лични 
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данни в сектора на трудовата заетост.

Or. en

Обосновка

Подобно на трудовите правоотношения социалното осигуряване е доста сложна 
област, регулирана с големи подробности на национално равнище. Поради това 
държавите членки следва да имат възможността да приемат или запазят конкретни 
закони, уреждащи подробностите по защитата на данните за публичните 
институции в тази сфера. Отнася се до членове 82 и 82а (нов).

Изменение 71

Предложение за регламент
Съображение 129

Текст, предложен от Комисията Изменение

(129) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 
тяхното право на защита на личните 
данни, както и за да се гарантира 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. По-специално 
делегирани актове следва да бъдат 
приети по отношение на
законосъобразността на 
обработването; за определяне на
критериите и условията по 
отношение на съгласието на дете;
относно обработването на специални 
категории лични данни; за 
установяване на критериите и условията 
за отявлено прекомерни искания и
такси за упражняване на правата на 
субекта на данни; относно критериите и 
изискванията за информацията, 
предоставена на субекта на данни, и по 
отношение на правото на достъп; 
относно правото „да бъдеш забравен“ и 

(129) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящия регламент, а именно 
защита на основните права и свободи на 
физическите лица, и по-специално на 
тяхното право на защита на личните 
данни, както и за да се гарантира 
свободното движение на лични данни в 
рамките на Съюза, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз. По-специално 
делегирани актове следва да бъдат 
приети по отношение на техническите 
стандарти за даване на съгласие; за 
определяне на условията за използване 
на описание с графични средства 
(икони) при предоставянето на 
информация; за установяване на 
критериите и условията за такси за 
упражняване на правата на субекта на 
данни; относно критериите и 
изискванията за информацията, 
предоставена на субекта на данни, и по 
отношение на правото на достъп; 
относно правото „да бъдеш забравен“ и 
правото на заличаване; относно 
критериите и изискванията за проверка
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правото на заличаване; относно
мерките, основани на профилиране; 
относно критериите и изискванията по 
отношение на отговорността на 
администратора и по отношение на 
защитата още при проектирането и 
по подразбиране; относно
обработващия данни; относно
критериите и изискванията за
документацията и сигурността на 
обработването; относно критериите 
и изискванията за установяването на 
нарушение на сигурността на лични 
данни и за уведомяването на надзорния 
орган за него, както и относно 
обстоятелствата, в които дадено 
нарушение на сигурността на лични 
данни има вероятност да засегне 
неблагоприятно субекта на данните; 
относно критериите и условията за 
операциите по обработване, за които се 
изисква оценка на въздействието върху 
защитата на данните; относно 
критериите и изискванията за 
определянето на висока степен от 
конкретни рискове, които изискват 
предварителна консултация; относно
назначаването и задачите на 
длъжностното лице по защита на 
данните; относно кодексите за 
поведение; относно критериите и 
изискванията за механизмите за 
сертифициране; относно критериите и 
изискванията за предаването на 
данни чрез задължителни фирмени 
правила; относно дерогациите за 
предаванията; относно
административните санкции; относно 
обработването на данни за здравни
цели; относно обработването на данни в 
контекста на трудовите правоотношения 
и обработването на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели. От
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 

на отговорността на администратора; 
относно критериите и изискванията за 
установяването на нарушение на 
сигурността на лични данни и за 
уведомяването на надзорния орган за 
него, както и относно обстоятелствата, в 
които дадено нарушение на сигурността 
на лични данни има вероятност да 
засегне неблагоприятно субекта на 
данните; относно критериите и 
условията за операциите по 
обработване, за които се изисква оценка 
на въздействието върху защитата на 
данните; относно критериите и 
изискванията за определянето на висока 
степен от конкретни рискове, които 
изискват предварителна консултация; 
относно кодексите за поведение; 
относно критериите и изискванията за 
механизмите за сертифициране; относно
адекватното ниво на защита, 
осигурявано от дадена трета 
държава или международна 
организация; относно 
административните санкции; относно 
обработването на данни за здравни 
цели; относно обработването на данни в 
контекста на трудовите правоотношения 
и обработването на данни за 
исторически, статистически и 
научноизследователски цели. От
особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително на експертно равнище, по-
специално с Европейския комитет по 
защита на данните. При подготовката 
и изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.
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При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

Отнася се до член 86, параграф 1.

Изменение 72

Предложение за регламент
Съображение 130

Текст, предложен от Комисията Изменение

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за: установяването на 
образци по отношение на обработването 
на лични данни на дете; стандартни 
процедури и образци за упражняване на 
правата на субектите на данни; образци 
за информиране на субекта на данни; 
образци и процедури по отношение на 
правото на достъп; правото на 
преносимост на данните; образци по 
отношение на отговорността на 
администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и по 
подразбиране и по отношение на 
документацията; специални изисквания 
за сигурността на обработването;
стандартния формат и процедурите за 
уведомяване на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на лични 
данни и информирането на субекта на 
данните за нарушение на сигурността на 
личните данни; стандарти и 
процедури за оценка на въздействието 
върху защитата на личните данни;

(130) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за: установяването на 
образци по отношение на обработването 
на лични данни на дете; стандартни 
процедури и образци за упражняване на 
правата на субектите на данни; образци 
за информиране на субекта на данни; 
образци и процедури по отношение на 
правото на достъп; образци по 
отношение на отговорността на 
администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и по 
подразбиране и по отношение на 
документацията; стандартния формат и 
процедурите за уведомяване на 
надзорния орган за нарушение на 
сигурността на лични данни и 
информирането на субекта на данните 
за нарушение на сигурността на личните 
данни; образци за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; образец за съобщаване на 
решение на трета държава, поискала 
разкриване на лични данни; формат и 
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образци и процедури за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; технически стандарти и 
механизми за сертифициране; 
адекватното ниво на защита на 
данните, осигурявано от дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ данни сектор в тази 
трета държава, или международна 
организация; разкриване, което не е 
разрешено от правото на Съюза; 
взаимопомощ; съвместни операции;
решения по силата на механизма за 
съгласуваност. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. В 
този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

процедури за обмен на информация 
относно задължителни фирмени 
правила чрез електронни средства;
решения по силата на механизма за 
съгласуваност. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната работа,
включително на експертно равнище, 
по-специално с Европейския комитет 
по защита на данните. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията. В 
този контекст Комисията следва да 
обмисли специалните мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Обосновка

Отнася се до член 87, параграф 1. 

Изменение 73

Предложение за регламент
Съображение 131

Текст, предложен от Комисията Изменение

(131) Следва да се използва процедурата 
по разглеждане за приемането на: 
образци по отношение на съгласието на 
дете; стандартни процедури и образци 
за упражняване на правата на субектите 
на данни; образци за информиране на 

(131) Следва да се използва процедурата 
по разглеждане за приемането на: 
образци по отношение на съгласието на 
дете; стандартни процедури и образци 
за упражняване на правата на субектите 
на данни; образци за информиране на 
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субекта на данни; образци и процедури 
по отношение на правото на достъп; 
правото на преносимост на данните;
образци по отношение на отговорността 
на администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и по 
подразбиране и по отношение на 
документацията; специални изисквания 
за сигурността на обработването;
стандартния формат и процедурите за 
уведомяване на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на лични 
данни и информирането на субекта на 
данните за нарушение на сигурността на 
личните данни; стандарти и 
процедури за оценка на въздействието 
върху защитата на личните данни;
образци и процедури за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; технически стандарти и 
механизми за сертифициране; 
адекватното ниво на защита на 
данните, осигурявано от дадена 
трета държава или територия, или 
обработващ данни сектор в тази 
трета държава, или международна 
организация; разкриване, което не е 
разрешено от правото на Съюза; 
взаимопомощ; съвместни операции;
решения по силата на механизма за 
съгласуваност, при условие че тези 
актове са с общ характер.

субекта на данни; образци и процедури 
по отношение на правото на достъп; 
образци по отношение на отговорността 
на администратора по отношение на 
защитата още при проектирането и по 
подразбиране и по отношение на 
документацията; стандартния формат и 
процедурите за уведомяване на 
надзорния орган за нарушение на 
сигурността на лични данни и 
информирането на субекта на данните 
за нарушение на сигурността на личните 
данни; образци за предварително 
разрешение и предварителна 
консултация; образец за съобщаване на 
решение на трета държава, поискала 
разкриване на лични данни; формат и 
процедури за обмен на информация 
относно задължителни фирмени 
правила чрез електронни средства;
решения по силата на механизма за 
съгласуваност, при условие че тези 
актове са с общ характер.

Or. en

Изменение 74

Предложение за регламент
Съображение 132

Текст, предложен от Комисията Изменение

(132) Комисията следва да приеме 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение, когато в надлежно 
обосновани случаи, свързани с трета 

заличава се
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държава, или територия или 
обработващ данни сектор в тази 
трета държава, или международна 
организация, които не осигуряват 
адекватно ниво на защита, и с 
въпроси, повдигнати от надзорен 
орган в рамките на механизма за 
съгласуваност, наложителни причини 
за спешност изискват това.

Or. en

Обосновка

Адекватността вече е въз основа на делегиран акт, поради това процедурата по 
спешност няма повече поле за действие.

Изменение 75

Предложение за регламент
Съображение 134

Текст, предложен от Комисията Изменение

(134) Директива 95/46/ЕО следва да 
бъде отменена с настоящия регламент. 
Приетите въз основа на Директива 
95/46/ЕО решения на Комисията и 
разрешения на надзорните органи обаче 
следва да останат в сила.

(134) Директива 95/46/ЕО следва да 
бъде отменена с настоящия регламент. 
Приетите въз основа на Директива 
95/46/ЕО решения на Комисията и 
разрешения на надзорните органи обаче 
следва да останат в сила. Решенията на 
Комисията и разрешенията от 
надзорните органи по отношение на 
предаването на лични данни на 
трети държави следва да останат в 
сила за преходен период от две години.

Or. en

Обосновка

Посочва се преходен период за привеждане на решенията и разрешенията в 
съответствие с новия регламент.
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Изменение 76

Предложение за регламент
Съображение 135а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(135а) Настоящият регламент не се 
прилага за обработването на лични 
данни, извършвано от институции, 
органи, служби и агенции на 
Европейския съюз и което се 
управлява от други правни 
инструменти, по-специално 
Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 г. В резултат на 
това настоящият регламент не 
коригира съществуващата липса на 
изчерпателност на правните 
средства в областта на защитата на 
данните в Европейския съюз и 
различните нива на защита на 
правата на субектите на данни. Тъй 
като в член 8 от Хартата на ЕС и 
член 16 от ДФЕС се посочва, че 
основното право на защита на 
личните данни следва да се гарантира 
по последователен и единен начин в
целия Съюз, като институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза следва да се подчиняват на 
същите правила като посочените в 
настоящия регламент, а Комисията 
следва да представи подходящи 
законови предложения преди (датата 
на прилагане на настоящия 
регламент), с които се преразглежда 
правната рамка, приложима към 
обработването на лични данни от 
страна на институции, органи, 
служби и агенции на Съюза при 
извършване на техните дейности, с 
цел постигане на съответствие с 
разпоредбите/принципите на 
настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Целта на това изменение е да се осигури съответствие между регламента и 
законодателството, регламентиращи работата на институциите, органите и 
агенциите на ЕС като Регламент (ЕО) № 45/2001, както и всички агенции на ЕС, 
които понастоящем имат свои собствени правилници за защита на данните, което 
води до мозайка от правила и създава трудности пред субекта на данни с оглед 
упражняване на неговите права. Вж. в тази връзка член 89а (нов).

Изменение 77

Предложение за регламент
Съображение 139

Текст, предложен от Комисията Изменение

(139) С оглед на това, че — както бе 
подчертано от Съда на Европейския 
съюз — правото на защита на личните 
данни не е абсолютно право, а трябва да 
бъде разглеждано във връзка с неговата 
функция в обществото и да се 
уравновесява с други основни права, в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност настоящият 
регламент зачита всички основни права 
и спазва принципите, признати в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и залегнали в 
Договорите, и по-специално правото на 
зачитане на личния и семейния живот, 
дома и комуникациите, правото на 
защита на личните данни, свободата на 
мисълта, съвестта и религията, 
свободата на изразяване и на 
информация, свободата на стопанската 
инициатива, правото на ефективни 
правни средства за защита и на 
справедлив съдебен процес, както и 
правото на културно, религиозно и 
езиково многообразие,

(139) С оглед на това, че — както бе 
подчертано от Съда на Европейския 
съюз — правото на защита на личните 
данни не е абсолютно право, а трябва да 
бъде разглеждано във връзка с неговата 
функция в обществото и да се 
уравновесява с други основни права, в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност настоящият 
регламент зачита всички основни права 
и спазва принципите, признати в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и залегнали в 
Договорите, и по-специално правото на 
зачитане на личния и семейния живот, 
дома и комуникациите, правото на 
защита на личните данни, свободата на 
мисълта, съвестта и религията, 
свободата на изразяване и на 
информация, свободата на стопанската 
инициатива, правото на ефективни
правни средства за защита и на 
справедлив съдебен процес, както и 
правото на културно, религиозно и 
езиково многообразие, По-специално 
следва да се зачитат юрисдикциите 
на съдилищата на държавите членки, 
на Съда на Европейския съюз и на 
Европейския съд по правата на човека.

Or. en
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Изменение 78

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в хода на дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
и по-специално такива, свързани с 
националната сигурност;

а) в хода на дейности, които са извън 
приложното поле на правото на Съюза;

Or. en

Обосновка

Националната сигурност така или иначе попада извън обхвата на компетентност на 
ЕС и не е нужно отново да повтаряме това и тук.

Изменение 79

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) от физическо лице без никаква 
възмездна цел в хода на неговите 
собствени изцяло лични или домашни 
дейности; 

г) от физическо лице в хода на неговите 
собствени изцяло лични или домашни 
дейности;

Or. en

Обосновка

Обработката на лични данни от физическо лице за лични и домашни дейности може 
понякога да има възмездна цел (напр. при продажба на лични вещи на други частни 
лица), но тя трябва да продължи да бъде извън обхвата на регламента, освен ако не е 
свързана с професионална или търговска дейност.
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Изменение 80

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) от компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции.

д) от компетентните публични органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

Or. en

Обосновка

Регламентът уточнява, че изключването от обхвата на регламента се отнася само 
до компетентните публични органи, извършващи дейности по правоприлагане (не до 
частни субекти), и че приложимото законодателство следва да предостави 
подходящи гаранции, основани на принципите на необходимост и пропорционалност. 
Вж. свързаното изменение на член 21.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни на 
субекти на данни с местоживеене в 
Съюза от администратор, който не е 
установен в Съюза, когато дейностите 
по обработване на данни са свързани 
със:

2. Настоящият регламент се прилага за 
обработването на лични данни на 
субекти на данни с местоживеене в 
Съюза от администратор, който не е 
установен в Съюза, когато дейностите 
по обработване на данни са насочени 
към:

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да се прилага и за администратор, който не е установен в 
Съюза, когато дейностите по обработване на данни са насочени към предлагане на 
стоки или услуги на субекти на данни в Съюза, независимо дали се изисква заплащане 
на тези стоки или услуги или наблюдение на тези субекти на данни. 
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Изменение 82

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни в Съюза; или

а) предлагането на стоки или услуги на 
такива субекти на данни в Съюза, 
независимо дали се изисква заплащане 
на тези стоки и услуги; или

Or. en

Обосновка

Регламентът трябва да се прилага за всички дейности по обработване на данни, 
свързани с услуги, независимо от това дали тези услуги са безплатни. Това допълнение 
гарантира приложимостта на регламента към така наречените „безплатни услуги“.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наблюдението на тяхното 
поведение.

б) наблюдението на тези субекти на 
данни.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва да обхване не само наблюдението на поведението на живеещите 
в Съюза лица от страна на администратори извън Съюза, като например чрез 
интернет проследяване, но и всякакво събиране и обработване на лични данни на лица, 
живеещи в Съюза. Вж. свързаното изменение на съображение 21.
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Изменение 84

Предложение за регламент
Член 4 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано пряко или косвено 
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, по-специално чрез
идентификационен номер, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

(1) „субект на данни“ означава 
физическо лице, което е
идентифицирано или може да бъде 
идентифицирано или разграничено
пряко или косвено, самостоятелно или 
в комбинация със съответните данни,
чрез средства, за които с основание се 
предполага, че е възможно да бъдат 
използвани от администратора или от 
всяко друго физическо или юридическо 
лице, по-специално чрез уникален 
идентификатор, данни за 
местонахождение, онлайн 
идентификатори или чрез един или 
повече признаци, специфични за 
неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна, социална или полова
идентичност или за неговата сексуална 
ориентация;

Or. en

Обосновка

Концепцията за личните данни се уточнява допълнително с обективни критерии. Вж. 
свързаното изменение на съображения 23, 24. 

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 4 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „псевдоним“ означава уникален 
идентификатор, който е специфичен 
за определен контекст и не позволява 
пряко идентифициране на физическо 
лице, но дава възможност за 
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разграничаване на субекта на данни;

Or. en

Обосновка

За използването на данни под псевдоним може да има облекчения по отношение на 
задълженията на администратора на данни. Вж. свързаните изменения на 
съображение 23 и член 7.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 4 — точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „предаване на данни“ означава 
всяко съобщаване на лични данни, с 
което те са активно предоставени на 
ограничен брой идентифицирани 
страни със знанието или 
намерението на изпращача да даде на 
получателя достъп до тези лични 
данни;

Or. en

Обосновка

Определението за „предаване на данни“ е необходимо, за да се направи разграничение 
от (публичното) оповестяване на данни.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 4 – точка 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) „профилиране“ означава всяка 
форма на автоматизирано 
обработване на лични данни, имащо 
за цел да се оценят определени лични 
аспекти, свързани с дадено физическо 
лице, или да се анализира или 
прогнозира по-специално 
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изпълнението на професионалните му 
задължения, неговото икономическо 
положение, местоположение, 
здравословно състояние, лични 
предпочитания, надеждност или 
поведение;

Or. en

Обосновка

За да се осигури информирано съгласие за дейности, свързани с профилиране, тези 
дейности трябва да бъдат определени и регулирани. Вж. свързаните изменения на 
член 14, параграф 1, букви ж), жа) и жб), член 15, параграф 1 и член 20.

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 4 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „производител“ означава 
физическо или юридическо лице, 
публичен орган, агенция или всеки друг 
орган, който създава приложения за 
автоматизирано обработване на 
данни или регистри на данни, 
предназначени за обработване на 
лични данни от администратори на 
данни и от лица, обработващи данни;

Or. en

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 4 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и изрично 
указание за волята на субекта на 

(8) „съгласие на субекта на данните“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и изрично 
указание за волята на субекта на 
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данните посредством изявление или 
ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат обработени;

данните посредством изявление или 
ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с 
него лични данни да бъдат обработени с 
една или повече конкретни цели;

Or. en

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 4 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „нарушение на сигурността на лични 
данни“ означава нарушение на 
сигурността, което води до случайно 
или неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или 
достъп до лични данни, които се 
предават, съхраняват или обработват по 
друг начин;

(9) „нарушение на сигурността на лични 
данни“ означава случайно или 
неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или 
достъп до лични данни, които се 
предават, съхраняват или обработват по 
друг начин;

Or. en

Обосновка

Нарушение на сигурността на данните може да възникне и без нарушение на 
сигурността, например при случайна загуба или разкриване.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Личните данни трябва да бъдат: 1. Личните данни са:

а) обработвани законно, добросъвестно 
и по прозрачен начин по отношение на 
субекта на данните;

а) обработвани законно, добросъвестно 
и по прозрачен начин по отношение на 
субекта на данните (прозрачност);

Or. en
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Изменение 92

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) събирани за конкретни, изрично 
указани и законни цели и да не се 
обработват допълнително по начин, 
който е несъвместим с тези цели;

б) събирани за конкретни, изрично 
указани и законни цели и да не се 
обработват допълнително по начин, 
който е несъвместим с тези цели
(ограничаване на целите);

Or. en

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим за целите, за 
които данните се обработват; те се 
обработват само ако и дотолкова 
доколкото целите не могат да бъдат 
постигнати без обработването на 
информация, която не включва лични 
данни;

в) подходящи, релевантни и ограничени 
до минимума, необходим за целите, за 
които данните се обработват; те се 
обработват само ако и дотолкова 
доколкото целите не могат да бъдат 
постигнати без обработването на 
анонимна информация, която не 
включва лични данни (свеждане на 
данните до минимум);

Or. en

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) точни и актуализирани; трябва да се 
предприемат всички разумни мерки, за 

г) точни и актуализирани; трябва да се 
предприемат всички разумни мерки, за 
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да се гарантира своевременното 
заличаване или коригиране на неточни 
лични данни, като се имат предвид 
целите, за които те се обработват;

да се гарантира своевременното 
заличаване или коригиране на неточни 
лични данни, като се имат предвид 
целите, за които те се обработват 
(цялост);

Or. en

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава;

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането или 
разграничаването на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните; Лични данни могат 
да се съхраняват за по-дълги периоди 
дотолкова доколкото данните ще се 
обработват единствено за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели в 
съответствие с правилата и условията на 
член 83 и ако се провежда периодичен 
преглед, за да се оцени необходимостта 
съхраняването да продължава 
(свеждане до минимум на 
съхраняването);

Or. en

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) обработени по начин, който дава 
ефективна възможност на субекта на 
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данните да упражни 
неговите/нейните права, както е 
посочено в членове 11—21 
(възможност за намеса);

Or. en

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява и доказва спазването на 
разпоредбите на настоящия регламент
при за всяка операция по обработване на 
данни.

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява и може да докаже
спазването на разпоредбите на 
настоящия регламент за всяка операция 
по обработване на данни
(отговорност).

Or. en

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Обработването на лични данни се 
организира и извършва по начин, 
който гарантира съответствие с 
принципите, посочени в параграф 1; 
производителите, 
администраторите и лицата, 
обработващи данни вземат 
технически и оперативни мерки за 
осигуряване на такова съответствие 
при проектирането, създаването и 
функционирането на 
автоматизираното обработване на 
данни или регистрите на данни.
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Or. en

Обосновка

Производителите на системи за автоматизирано обработване на данни (т.е., хардуер 
и софтуер) следва да имат предвид принципа за неприкосновеност на личния живот 
при проектирането и по подразбиране, дори и те самите да не обработват лични 
данни. Това се отнася особено до широко използваните стандартни приложения, но 
този принцип следва да се спазва и при продукти от специализирана пазарна ниша.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработването е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни, 
по-специално когато субектът на 
данните е дете. Това не се прилага за 
обработването на данни, което се 
извършва от публични органи при 
изпълнението на техните задачи.

заличава се

Or. en

Обосновка

Буква е) на параграф 1 се заменя с много по-подробни насоки за „законния интерес“ в 
параграфи 1а, 1б и 1в. Вж. свързаните изменения на член 6, параграфи 1а, 1б и 1в.
Измененията дават по-ясни насоки и създават правна сигурност за обработването на 
данни, основано на законния интерес на администратора на данни. Съответният 
делегиран акт по член 6, параграф 5 се заличава, тъй като той би засегнал 
същността на закона.
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Изменение 100

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случай че не се прилага нито 
едно от правните основания за 
обработване на лични данни, посочени 
в параграф 1, обработването на лични 
данни е законосъобразно, при условие 
и доколкото това е необходимо за 
целите на законните интереси на 
администратора, освен когато пред 
такива интереси преимущество имат 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данните, които 
изискват защита на личните данни. 
В този случай администраторът на 
данни информира изрично и отделно 
субекта на данните за обработването 
на данните. Администраторът 
публикува и причините, поради които 
се счита, че неговите законни 
интереси имат преимущество пред 
интересите или основните права и 
свободи на субекта на данни. Този 
параграф не се прилага за 
обработването на данни, което се 
извършва от публични органи при 
изпълнението на техните задачи.

Or. en

Обосновка

Измененията дават по-ясни насоки и създават правна сигурност за обработването на 
данни, основано на законния интерес на администратора на данни. Вж. свързаните 
изменения на член 6, параграф 1, буква е) и параграфи 1б и 1в.
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Изменение 101

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Законните интереси на 
администратора, посочени в 
параграф 1а, имат преимущество 
пред интересите или основните права 
и свободи на субекта на данни, като 
правило, ако: 
а) обработването на лични данни е 
част от упражняване на правото на 
свобода на изразяване, медиите и 
изкуството в рамките на правото на 
Съюза или националното 
законодателство;
б) обработването на лични данни е 
необходимо за осъществяване на 
съдебни искове на администратора на 
данни или на трети страни, от 
името на които администраторът 
на данни действа във връзка с 
конкретен идентифициран субект на 
данни или за предотвратяване или 
ограничаване на вредите за 
администратора от страна на 
субекта на данни;
в) субектът на данни е предоставил 
лични данни на администратора на 
данни във основа на правните 
основания, посочени в параграф 1, 
буква б), и личните данни се 
използват за пряк маркетинг за 
негови собствени или други подобни 
продукти и услуги и не се предават, и 
администраторът на данни е ясно 
идентифициран пред субекта на 
данните;
г) обработването на лични данни се 
извършва в контекста на 
професионалните отношения между 
стопански субекти и данните са били 
събрани от субекта на данни с тази 
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цел;
д) обработването на лични данни е 
необходимо за регистрирани 
сдружения с нестопанска цел, 
фондации и благотворителни 
организации, действащи в обществен 
интерес, съгласно законодателството 
на Съюза или националното 
законодателство, единствено с цел 
събиране на дарения.

Or. en

Обосновка

Измененията дават по-ясни насоки и създават правна сигурност за обработването на 
данни, основано на законния интерес на администратора на данни. Вж. свързаните 
изменения на член 6, параграф 1, буква е) и параграфи 1а и 1в.

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Интересите или основните права 
и свободи на субекта на данни, както 
е посочено в параграф 1а, имат 
преимущество пред законните 
интереси на администратора, като 
правило, ако:
а) обработването на данни е причина 
за сериозен риск от вреда за субекта 
на данните;
б) се обработват специални 
категории данни съгласно посоченото 
в член 9, параграф 1, данни за 
местоположението или биометрични 
данни;
в) субектът на данни може с 
основание да очаква, предвид 
контекста на обработването на 
данни, че неговите или нейните лични 
данни ще се обработват единствено с 
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конкретна цел или ще бъдат 
третирани като поверителни, освен 
ако съответният субект на данни не 
е специално и отделно информиран за 
използването на неговите или 
нейните лични данни за цели, 
различни от изпълнението на 
услугата;
г) личните данни се обработват в 
контекста на профилирането;
д) личните данни са достъпни за 
голям брой лица или голямо 
количество лични данни за субекта на 
данните са обработени или 
комбинирани с други данни;
е) обработването на лични данни 
може да навреди на субекта на 
данните, по-конкретно защото то 
може да доведе до оклеветяване или 
дискриминация; или
ж) субектът на данни е дете.

Or. en

Обосновка

Измененията дават ясни насоки и създават правна сигурност за обработването на 
данни, основано на законен интерес на администратора на данни. Вж. свързаните 
изменения на член 6, параграф 1, буква е) и параграфи 1а и 1б.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато целта на допълнителното 
обработване не е съвместима с тази, 
за която са били събрани личните 
данни, за обработването трябва да 
има поне едно от правните основания, 
посочени в параграф 1, букви а)―д). 
Това се отнася по-специално за всяка 
промяна на клаузите и общите 

заличава се
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условия на договор.

Or. en

Обосновка

Параграф 4 следва да бъде заличен, тъй като за промяна на целта така или иначе 
трябва да се приложи едно от правните основания по параграф 1. Директива 
95/46/ЕО не позволява промяна на целта, така че в този случай следва да се запази 
степента на защита.
.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
условията, посочени в параграф 1, 
буква е), за различните сектори и 
ситуации на обработване на данни, 
включително по отношение на 
обработването на лични данни на 
дете. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Измененията дават ясни насоки и създават правна сигурност за обработването на 
данни въз основа на законен интерес на администратора на данни. Параграф 4 следва 
да бъде заличен, тъй като за промяна на целта така или иначе трябва да се приложи 
едно от правните основания по параграф 1. Директива 95/46/ЕО не позволява промяна 
на целта, така че в този случай следва да се запази степента на защита.
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Изменение 105

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако съгласието на субекта на 
данни трябва да се даде в контекста 
на използването на услугите на 
информационното общество, при 
които личните данни се обработват 
само под формата на псевдоними, 
съгласието може да се даде чрез 
автоматизирани средства, като се 
използва общовалиден за Съюза 
технически стандарт в 
съответствие с параграф 4в, който 
позволява на субекта на данни да 
изрази ясно желанието си, без да се 
събират данни за идентифициране.

Or. en

Обосновка

Това дава възможност за използване на стандарти като „Do Not Track“ (защита от 
проследяване) в комбинация със стимул за използване само на данни под псевдоним, 
както гласи §15 на германския закон за телемедиите. С цел да се гарантира, че един 
такъв стандарт е в съответствие с настоящия регламент, той трябва да бъде 
одобрен от Комисията. Вж. свързаните изменения на член 4, параграф 2а, член 7, 
параграф 4в и съображение 23.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Съгласието губи своята сила 
веднага щом обработването на лични 
данни престане да бъде необходимо за 
целта, за която те са били събирани.

Or. en
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Изменение 107

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Изпълнението на договор или 
предоставянето на услуга не може да 
се поставя в зависимост от даването 
на съгласие за обработване или 
използване на данни, които не са 
необходими за изпълнението на 
договора или предоставянето на 
услугата съгласно член 6, параграф 1, 
буква б).

Or. en

Обосновка

Това уточнение се основава на т.нар. обвързваща забрана, позната от
законодателството за защита на потребителите.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. След като поиска становище от 
Европейския комитет по защита на 
данните, Комисията се 
упълномощава да приема делегирани 
актове съгласно член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
гарантиране прилагането на 
техническите стандарти, посочени в 
параграф 2а, и за да реши дали даден 
технически стандарт е в 
съответствие с настоящия 
регламент и е общовалиден в рамките 
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на Съюза.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че даден технически стандарт за изразяване на съгласие е в 
съответствие с настоящия регламент, той трябва да бъде одобрен от Комисията. 
Вж. свързаните изменения на член 4, параграф 2а, член 7, параграф 2а и 
съображение 23.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на услуги на информационното 
общество, обработването на личните 
данни на дете на възраст под 13 години 
е законна само ако и дотолкова 
доколкото съгласието е дадено или 
разрешено от родителя или попечителя
на детето. Администраторът полага 
разумни усилия, за да получи 
удостоверимо съгласие, като взема 
предвид наличната технология.

1. За целите на настоящия регламент, 
що се отнася до прякото предлагане на 
дете на стоки или услуги, 
обработването на личните данни на дете 
на възраст под 13 години е законна само 
ако и дотолкова доколкото съгласието е 
дадено или разрешено от родителя или
законния представител на детето. 
Администраторът полага разумни 
усилия, за да получи удостоверимо 
съгласие, като взема предвид наличната 
технология. Методите за получаване 
на удостоверимо съгласие не водят до 
допълнително обработване на лични 
данни, което иначе не би било 
необходимо.

Or. en

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 3. На Европейския комитет по 
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правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за методите за 
получаване на удостоверимо съгласие, 
както е посочено в параграф 1. Когато 
прави това, Комисията обмисля 
специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

защита на данните се поверява 
задачата за допълнително уточняване 
на критериите и изискванията за
методите за получаване на 
удостоверимо съгласие, както е 
посочено в параграф 1, в съответствие 
с член 66.

Or. en

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определя образци 
за специфичните методи за 
получаването на удостоверимо 
съгласие, както е посочено в параграф 1. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

4. Комисията може да определя образци 
за специфичните методи за 
получаването на удостоверимо 
съгласие, както е посочено в параграф 1. 
Тези актове за изпълнение се приемат, 
след като се поиска становище от 
Европейския комитет по защита на 
данните, в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или убеждения, 

1. Забранява се обработването на лични 
данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически 
мнения, религия или философски
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членство в професионални съюзи, като 
и обработването на генетични данни 
или данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот или с 
наказателни присъди или свързаните с 
тях мерки за сигурност. 

убеждения, сексуална ориентация или 
полова идентичност, членство и 
дейност в професионални съюзи, като и 
обработването на генетични данни или 
данни, свързани със здравословното 
състояние или половия живот или с 
наказателни присъди или свързаните с 
тях мерки за сигурност.

Or. en

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка, в 
което се предвиждат подходящи 
гаранции; или

б) обработването е необходимо за 
целите на изпълнението на 
задълженията и упражняването на 
специалните права на администратора в 
областта на трудовото право дотолкова, 
доколкото това е разрешено от правото 
на Съюза или на държава членка, в 
което се предвиждат подходящи 
гаранции на основните права и 
интересите на субекта на данните; 
или

Or. en

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес на основание правото на Съюза 
или на държава членка, в което се 
предвиждат подходящи мерки за защита 

ж) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача от обществен 
интерес на основание правото на Съюза 
или на държава членка, в което се 
предвиждат подходящи мерки за защита 
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на законните интереси на субекта на 
данните; или

на основните права и интересите на 
субекта на данните; или

Or. en

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава
членка и при подходящи гаранции. 
Пълна регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

й) обработването на данни, свързани с 
наказателни присъди или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва 
под контрола на официален орган или 
когато е необходимо за спазването на 
правно или регулаторно задължение, 
което се прилага спрямо 
администратора, или за изпълнението на 
задача от важен обществен интерес и 
дотолкова, доколкото е разрешено в 
правото на Съюза или на държава 
членка и при подходящи гаранции на 
основните права и интересите на 
субекта на данните. Пълна 
регистрационна система на 
наказателните присъди се поддържа 
единствено под контрола на официален 
орган.

Or. en

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. На Европейския комитет по 
защита на данните се поверява 
задачата за допълнително уточняване 
на критериите, условията и 
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критериите, условията и подходящите 
гаранции за обработването на 
специалните категории лични данни, 
посочени в параграф 1, и за 
изключенията, определени в параграф 2.

подходящите гаранции за обработването 
на специалните категории лични данни, 
посочени в параграф 1, и за 
изключенията, определени в параграф 2, 
в съответствие с член 66.

Or. en

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира дадено физическо лице, 
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Ако обработваните от администратора 
данни не му позволяват да 
идентифицира или разграничава дадено 
физическо лице, или се състоят само 
от данни, свързани с псевдоними, 
администраторът не е задължен да 
придобива допълнителна информация, 
за да идентифицира субекта на данните 
единствено с цел спазване на някоя от 
разпоредбите на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Администраторът на данни може да използва уникален идентификатор за едно и 
също лице за различни услуги и контекст и все пак да не може да идентифицира 
физическото лице въз основа на тях. Псевдонимите съгласно определението в 
изменението на член 4 се ограничават до конкретен контекст. Изменението пояснява, 
че членът се прилага и в двата случая.

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията за субектите на 
данни се предоставя във формат, 
който им предлага необходимата 
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информация, за да разберат своята 
позиция и да вземат решения по 
подходящ начин. За тази цел 
администраторът осигурява и 
съобщава своите политики за защита 
на данни по лесно разбираем начин с 
описание с графични средства (икони) 
на различните видове обработване на 
данни, техните условия и 
последиците от тях. Пълна 
информация се предоставя при 
поискване в съответствие с член 14.

Or. en

Обосновка

Data protection policies are complex documents containing a vast amount of situation-
specific details. The aim of multi layered notices is to help improving the quality of 
information on data protection received by focusing each layer on the information that the 
data subject needs to understand its position and make decisions. Thus multi-layered formats 
can improve the readability of notices. Without having to deal with all the details of a data 
protection policy, the data subject can at one glance at the simple icons know if and how his 
or her data is being used. See related amendments to Articles 4(2a), 7(2a) and Recital 23.

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставят 
правомощия, след като поиска 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 86 с цел допълнително 
уточняване на начина на описание с 
графични средства (икони), посочен в 
параграф 3, във връзка със същността 
на обработването, срока на 
съхраняване, предаването или 
заличаването на данни чрез 
установяване на определени икони 
или други инструменти, така че 
информацията да се предоставя по 
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стандартизиран начин.

Or. en

Обосновка

Този нов делегиран акт е необходим за уточняване на опростената посредством икони 
информация за политиките за защита на данните.

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи такса 
за предоставянето на информацията или 
за изпълнението на исканото действие 
или да не изпълни исканото действие. 
В този случай администраторът носи 
тежестта на доказване на явно 
прекомерния характер на искането.

4. Информацията и предприетите 
действия относно исканията, посочени в 
параграф 1, са безплатни. Когато 
исканията са явно прекомерни, по-
специално поради своята повторяемост, 
администраторът може да наложи 
разумна такса за предоставянето на 
информацията или за изпълнението на 
исканото действие. В този случай 
администраторът носи тежестта на 
доказване на явно прекомерния 
характер на искането.

Or. en

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за явно прекомерните 
искания и относно таксите, посочени в 
параграф 4.

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 86 с цел допълнително уточняване 
на критериите и изискванията относно 
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таксите, посочени в параграф 4.

Or. en

Обосновка

Насоките за това, какво представляват явно прекомерните искания, са преместени в 
новия параграф 6а на член 12 и са предоставени от Комисията на Европейския 
комитет по защита на данните, тъй като органите по защита на данните са 
запознати по-добре с това въз основа на практическия си опит. Вж. също 
изменението на член 12, параграф 6a.

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установява 
образци и стандартни процедури за 
комуникацията, посочена в параграф 2, 
включително за електронния формат. 
Когато прави това, Комисията взема 
целесъобразни мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

6. Комисията може да установява 
образци за комуникацията, посочена в 
параграф 2, включително за 
електронния формат. Тези актове за 
изпълнение се приемат от Комисията, 
след като приеме становище от 
Европейския комитет по защита на 
данните, в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. На Европейския комитет по 
защита на данните се поверява 
задачата допълнително да уточни 
критериите и условията за явно 
прекомерни искания, посочени в 
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параграф 4, в съответствие с член 66.

Or. en

Обосновка

Насоките за това, какво представляват явно прекомерните искания, са преместени в 
член 12, параграф 5 и са предоставени от Комисията на Европейския комитет по 
защита на данните, тъй като органите по защита на данните са запознати по-добре 
с това въз основа на практическия си опит. Вж. също изменението на член 12, 
параграф 5.

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Права по отношение на получателите Права по отношение на получателите
Администраторът съобщава всяко 
извършено в съответствие с членове 16 
и 17 коригиране или заличаване на 
всеки получател, на когото данните са 
били разкрити, освен ако това е 
невъзможно или изисква 
непропорционално големи усилия.

Администраторът съобщава всяко 
извършено в съответствие с членове 16 
и 17 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

Няма определение за„ разкриване“, но докладчикът предлага определение за 
„предаване“, вж. член 4, параграф 3а. Администраторът следва да информира 
субекта на данни за тези трети страни, на които е съобщено искането за коригиране 
или заличаване, за да се даде възможност на субекта на данните да упражни правата 
си директно спрямо тях.
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Изменение 125

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименованието и координатите за 
връзка на администратора, на 
представителя на администратора, ако 
има такъв, и на длъжностното лице по 
защита на данните;

а) наименованието и координатите за 
връзка на администратора, на 
представителя на администратора, ако 
има такъв, и на длъжностното лице по 
защита на данните и на съвместни 
администратори; в случай на 
съвместни администратори —
посочване на съответните роли и 
отговорности;

Or. en

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) категорията събирани и 
обработвани лични данни;

Or. en

Обосновка

Съдържанието на член 28 относно изискванията за документацията е преместено в 
член 14 относно правата, свързани с информацията. Предложеният регламент може 
да бъде опростен чрез сливането на информацията и документацията, тъй като са 
двете страни на една и съща монета. Това ще намали административната тежест 
за администраторите на данни и ще улесни физическите лица при разбирането и 
упражняването на техните права. Вж. свързаното изменение на член 28.
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Изменение 127

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целите на обработването, за които 
личните данните са предназначени, 
включително договорните клаузи и 
общите условия, когато обработването 
се основава на член 6, параграф 1, 
буква б), и законните интереси, 
преследвани от администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграф 1, буква е);

б) целите на обработването, за които 
личните данните са предназначени, 
включително договорните клаузи и 
общите условия, когато обработването 
се основава на член 6, параграф 1, 
буква б), и законните интереси, 
преследвани от администратора, когато 
обработването се основава на член 6, 
параграфи 1а и 1б;

Or. en

Обосновка

Логично изменение, основавано на структурата на член 6, вж. измененията на член 6, 
параграф 1, буква е) и параграфи 1а, 1б, 1в.

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) причините, поради които се 
счита, че неговите интереси имат 
преимущество пред интересите или 
основните права и свободи на субекта 
на данните съгласно член 6, 
параграф 1а;

Or. en

Обосновка

Логично изменение, основавано на структурата на член 6, вж. измененията на член 6, 
параграф 1, буква е) и параграфи 1а, 1б, 1в.
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Изменение 129

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) получателите или категориите 
получатели на лични данни;

е) получателите на лични данни;

Or. en

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато е приложимо, информация че 
администраторът възнамерява да 
предаде данните на трета държава или 
на международна организация, както и 
информация за нивото на защита, 
осигурено от тази трета държава или 
международна организация, с 
позоваване на решението на Комисията 
относно адекватността;

ж) когато е приложимо, информация че 
администраторът възнамерява да 
предаде данните на трета държава или 
на международна организация, както и 
информация за нивото на защита, 
осигурено от тази трета държава или 
международна организация, с 
позоваване на решението на Комисията 
относно адекватността или в случай на 
предаване на данни съгласно 
посоченото в членове 42, 43 или 
член 44, параграф 1, буква з) с 
позоваване на подходящите гаранции 
и средствата за получаване на копие 
от тях;

Or. en

Обосновка

Съдържанието на член 28 относно изискванията за документацията е преместено в 
член 14 относно правата, свързани с информацията. Предложеният регламент може 
да бъде опростен чрез сливането на информацията и документацията, тъй като са 
двете страни на една и съща монета. Това ще намали административната тежест 
за администраторите на данни и ще улесни физическите лица при разбирането и 
упражняването на техните права. Вж. свързаното изменение на член 28.
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Изменение 131

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) когато е приложимо, 
информация относно наличието на 
профилиране, на мерки, основани на 
профилиране, и на механизми за 
възражение на профилиране;

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е преместена от член 20, параграф 4 относно профилирането в 
член 14 относно задълженията за информация, за да се гарантира, че всички 
задължения за информация са включени в един член. Допълнението на „механизми за 
възражение...“ е целесъобразно с оглед осигуряване на информация за стандарти като 
Do Not Track (защита от проследяване). Вж. свързаните изменения на член 4, 
параграф 3б, член 14, параграф 1, букви ж) и жб), член 15, параграф 1 и член 20, 
параграф 4.

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква жб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) разбираема информация относно 
логиката при всяко автоматизирано 
обработване;

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба вече съществува в Директивата за защита на данните (95/46/EО). Тя 
трябва да бъде включена и в новия регламент в съответствие с изразеното 
становище на Парламента да не се минава под вече съществуващото ниво на защита.
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Изменение 133

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) правата и механизмите за 
противопоставяне или избягване на 
обработването на лични данни.

Or. en

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
за категориите получатели, посочени в 
параграф 1, буква е), изискванията за 
уведомяването относно потенциалния 
достъп, посочен в параграф 1, буква ж), 
критериите за необходимата 
допълнителна информация, посочена в 
параграф 1, буква з), за конкретните 
сектори и особените ситуации на 
обработване на данни, както и
условията и подходящите гаранции за 
изключенията, определени в параграф 5, 
буква б). Когато прави това, Комисията 
взема целесъобразни мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

7. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като поиска
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 86 с цел допълнително уточняване 
на критериите за категориите 
получатели, посочени в параграф 1, 
буква е), изискванията за уведомяването 
относно потенциалния достъп, посочен 
в параграф 1, буква ж), критериите за 
необходимата допълнителна 
информация, посочена в параграф 1, 
буква з), за конкретните сектори и 
особените ситуации на обработване на 
данни, както и условията и подходящите 
гаранции за изключенията, определени в 
параграф 5, буква б). Когато прави това, 
Комисията взема целесъобразни мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en
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Изменение 135

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Комисията може да установява 
образци за предоставянето на 
информацията, посочена в 
параграфи 1—3, като се отчитат 
конкретните характеристики и нуждите 
на различните сектори и ситуации на 
обработване на данни, където това е 
необходимо. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

8. Комисията установява образци за 
предоставянето на информацията, 
посочена в параграфи 1—3, като се 
отчитат конкретните характеристики и 
нуждите на различните сектори и 
ситуации на обработване на данни, 
където това е необходимо, както и 
нуждите на съответните 
заинтересовани страни. Тези актове за 
изпълнение се приемат след искане на
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, в съответствие 
с процедурата по разглеждане, посочена 
в член 87, параграф 2.

Or. en

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право при 
поискване да получава по всяко време 
потвърждение от администратора дали 
се обработват лични данни, свързани с 
него. Когато се обработват такива 
лични данни, администраторът 
предоставя следната информация:

1. Субектът на данни има право при 
поискване да получава по всяко време 
потвърждение от администратора с ясни 
и недвусмислени формулировки дали се 
обработват лични данни, свързани с 
него, а що се отнася до 
съществуването на профилиране и 
мерки, основани на профилиране, по 
отношение на субекта на данни,
администраторът предоставя следната 
информация:

Or. en
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Обосновка

За да се осигури информирано съгласие за дейности, свързани с профилиране, тези 
дейности трябва да бъдат определени и регулирани. Вж. свързаните изменения на 
член 4, параграф 3б, член 14, параграф 1, букви ж), жа) и жб) и член 20.

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) получателите или категориите 
получатели, пред които ще бъдат или 
са разкрити личните данни, по-
специално получателите в трети 
държави;

в) получателите, пред които ще бъдат 
или са разкрити личните данни, 
включително получателите в трети 
държави;

Or. en

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) значението и предвидените 
последствия от такова обработване, 
най-малко в случая на мерките, 
посочени в член 20.

з) предвидените последствия от 
профилиране и от мерки, основани на 
профилиране;

Or. en

Обосновка

За да се осигури информирано съгласие за дейности, свързани с профилиране, тези 
дейности трябва да бъдат определени и регулирани. Вж. свързаните изменения на 
член 4, параграф 3б, член 14, параграф 1, букви ж), жа) и жб) и член 20.
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Изменение 139

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) разбираема информация относно 
логиката при всяко автоматизирано 
обработване;

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба вече съществува в Директивата за защита на данните (95/46/EО). Тя 
трябва да бъде включена и в новия регламент в съответствие с изразеното 
становище на Парламента да не се минава под вече съществуващото ниво на защита.

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква зб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) в случай на разкриване на лични 
данни пред публичен орган по искане 
на публичен орган — потвърждение 
на факта, че е отправено такова 
искане, информация дали искането е 
било изцяло или частично изпълнено 
и преглед на данните, които са били 
поискани или разкрити.

Or. en

Обосновка

Отделните лица имат право да бъдат информирани за цялостното обработване на 
техните данни, включително разкриването на тези данни пред публични органи. Това 
изменение е независимо от ограниченията, посочени в член 21, например в случай на 
течащо разследване от страна на правоприлагащ орган.
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Изменение 141

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Субектът на данните има право да 
получи от администратора съобщение за 
личните данни, които са в процес на 
обработване. Когато субектът на 
данните подава искането в електронна 
форма, информацията се предоставя в 
електронна форма, освен ако субектът 
на данните не е поискал друго.

2. Субектът на данните има право да 
получи от администратора съобщение за 
личните данни, които са в процес на 
обработване. Когато субектът на 
данните подава искането в електронна 
форма, информацията се предоставя в 
електронен и структуриран формат, 
който е широко използван и позволява 
по-нататъшното му използване от 
субекта на данните, освен ако 
субектът на данните не е поискал друго.

Or. en

Обосновка

Член 18 е обединен с член 15. Ако субектите на данни искат да упражнят правото си 
на достъп до личните си данни, те следва да им бъдат предоставени в удобен за
използване електронен формат. Това последващо използване включва правото данните 
да се прехвърлят към други платформи и услуги, ако субектът на данните пожелае 
това. Следователно правото на преносимост на данните е просто уточняване на 
правото на достъп до данните.

Изменение 142

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на 
съгласие или договор, субектът на 
данните има право да предава тези 
лични данни, когато това е 
технически възможно и подходящо и 
те са запазени чрез система за 
автоматизирано обработване, на 
друга система, в широко използван 
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електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, 
от когото са изтеглени личните 
данни.

Or. en

Обосновка

Член 18 е обединен с член 15. Ако субектите на данни искат да упражнят правото си 
на достъп до техните лични данни, то те следва да им бъдат предоставени в удобен 
за използване електронен формат. Това последващо използване включва правото 
данните да се прехвърлят към други платформи и услуги, ако субектът на данните 
поиска това. Следователно правото на преносимост на данните е просто уточняване 
на правото на достъп до данните.

Изменение 143

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящият член не засяга 
задължението за заличаване на данни, 
когато те вече не са необходими, 
съгласно член 5, параграф 1, буква д).

Or. en

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
съобщаване на субекта на данни на 
съдържанието на личните данни, 
посочени в параграф 1, буква ж).

заличава се
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Or. en

Обосновка

На Комисията не следва да се възлага да даде определение за това какво означава 
„широко използван електронен формат“, тъй като то може да се промени по-бързо 
отколкото отнема приемането на актове за изпълнение. Това може да бъде оставено 
на надзорните органи, ако е необходимо.

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да установява 
образци и процедури за искане и 
предоставяне на достъп до 
информацията, посочена в параграф 1, 
включително за проверка на 
самоличността на субекта на данните и 
съобщаване на личните данни на 
субекта на данните, като се отчитат 
конкретните характеристики и нуждите 
на различните сектори и ситуации на 
обработване на данни. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в
член 87, параграф 2.

4. Комисията може да установява 
образци за искане и предоставяне на 
достъп до информацията, посочена в 
параграф 1, включително за проверка на 
самоличността на субекта на данните и 
съобщаване на личните данни на 
субекта на данните, като се отчитат 
конкретните характеристики и нуждите 
на различните сектори и ситуации на 
обработване на данни. Тези актове за 
изпълнение се приемат след искане на 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, в съответствие 
с процедурата по разглеждане, посочена 
в член 87, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Насоките относно стандартните процедури за упражняване от страна на субекта 
на данни на правото на достъп и правото на преносимост на данните следва да се 
предоставят от надзорните органи, а не от Комисията, и след като е поискано 
становището на Европейския комитет по защита на данните.
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Изменение 146

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Субектът на данни има право по 
негово искане администраторът да 
заличи личните данни, свързани с него, 
и да се въздържа от по-нататъшно 
разпространение на такива данни, по-
специално що се отнася до лични 
данни, които са били предоставени 
от субекта на данните, докато той е 
бил дете, когато се прилага едно от 
следните условия: 

1. Субектът на данни има право по 
негово искане администраторът да 
заличи личните данни, свързани с него, 
и да се въздържа от по-нататъшно 
разпространение на такива данни, 
когато се прилага едно от следните 
условия: 

Or. en

Обосновка

Правото на заличаване се прилага еднакво за всички субекти на данни. Заличеният 
текст би могъл да се тълкува като ограничения на това право за възрастните лица.

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато администраторът, посочен в 
параграф 1, е направил личните данни 
обществено достояние, той предприема 
всички разумни мерки, в това число 
технически мерки, по отношение на 
данните, за чието публикуване носи 
отговорност, за да информира 
третите страни, които обработват 
такива данни, че даден субект на 
данни е поискал те да заличат 
всякакви връзки към тези лични данни 
или копия или реплики от тях.
Когато администраторът е разрешил 
на дадена трета страна да публикува 
лични данни, той се счита за 

2. Когато администраторът, посочен в 
параграф 1, е направил личните данни 
обществено достояние без основание по 
член 6, параграф 1, той предприема 
всички необходими мерки за 
заличаване на данните, без да се 
засягат разпоредбите на член 77.
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отговорен за това публикуване.

Or. en

Обосновка

Правото на заличаване и правото на коригиране продължават да бъдат важни за 
субектите на данни, тъй като все повече данни се оповестяват, което може да има 
значително въздействие. И все пак, ако публикуването на лични данни е направено на 
правно основание, посочено в член 6, параграф 1, „правото да бъдеш забравен“ не е 
нито реалистично, нито легитимно. Вж. свързаното изменение на член 17, 
параграф 2а и съображение 54. Това не означава, че трети страни могат да 
продължат обработването на публикувани лични данни, ако нямат правно основание 
за това.

Изменение 148

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всички мерки за заличаване на 
публикувани лични данни зачитат 
правото на свобода на изразяване, 
както е посочено в член 80.

Or. en

Обосновка

Следва да стане ясно, че е необходимо правото „да бъдеш забравен” и правото на 
свобода на изразяване да са балансирани. Вж. изменението към член 17, параграф 2 и 
съображение 54.

Изменение 149

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вместо да заличи личните данни, 
администраторът ограничава 
обработването им, когато:

4. Вместо да заличи личните данни, 
администраторът ограничава 
обработването им, така че те вече не 
са предмет на нормален достъп до 
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данни и операции по обработване от 
страна на администратора и не 
могат да бъдат променяни, когато:

Or. en

Изменение 150

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) субектът на данните предявява искане 
за предаване на личните данни на друга 
система за автоматизирано обработване 
в съответствие с член 18, параграф 2.

г) субектът на данните предявява искане 
за предаване на личните данни на друга 
система за автоматизирано обработване 
в съответствие с член 15, параграфи 2 и 
2а.

Or. en

Обосновка

Изменение, което следва логично въз основа на измененията на членове 15 и 18.

Изменение 151

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни, посочени в 
параграф 4 могат, с изключение на 
тяхното съхранение, да бъдат 
обработвани единствено за 
доказателствени цели или със 
съгласието на субекта на данните, или 
за защита на правата на друго 
физическо или юридическо лице, или за 
цел от обществен интерес.

5. Личните данни, посочени в 
параграф 4 могат, с изключение на 
тяхното съхранение, да бъдат 
обработвани единствено за 
доказателствени цели или със 
съгласието на субекта на данните, или 
за защита на правата на друго 
физическо или юридическо лице, или за 
спазването на правно задължение за 
обработване на лични данни съгласно 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство, 
което се прилага спрямо 



PE501.927v02-00 110/238 PR\922387BG.doc

BG

администратора.

Or. en

Обосновка

Всеки възможен вид обществен интерес трябва да бъде заложен в 
законодателството, за да се създаде правно задължение за администратора на данни 
да даде предимство на този интерес пред правото на субекта на данни същите да 
бъдат заличени.

Изменение 152

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като поиска 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 86 с цел допълнително уточняване 
на:

Or. en

Обосновка

Изменение, произтичащо от новото и по-строго право на субекта на данни „да бъде 
забравен“ в член 17, параграф 2.

Изменение 153

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията за заличаването на връзки, 
копия или реплики на личните данни от 
обществено достъпни съобщителни 
услуги, както е посочено в параграф 2;

б) условията за заличаването на личните 
данни от обществено достъпни 
съобщителни услуги, както е посочено в 
параграф 2;

Or. en
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Обосновка

В случаите, когато са публикувани данни, първоначалният администратор на данни се
задължава единствено да информира тези трети страни, от които основателно 
може да очаква да продължат обработването на данните, и също така да 
информира субекта на данните за тях. Това позволява също субектът на данните да 
се свързва с тях директно и да изисква те да информират следващи трети страни и 
също така дава на субекта на данните една по-ясна представа за 
разпространяването на неговите лични данни. Важно е да се запази включването на 
трети страни, които само обработват данни, без да ги публикуват, за да се обхванат 
също и предприятия, които „изравят“ лични данни от публични източници за 
допълнително вътрешно обработване, като например кредитен рейтинг, директен 
маркетинг и т.н. Следва да стане ясно, че правото на субекта на данни да бъде 
забравен се нуждае от балансиране с правото на свобода на изразяване. 
Изключенията в параграф 3 са само повторение на общите ограничения в член 21 и не 
добавят нова стойност тук.

Изменение 154

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право на преносимост на данните заличава се
1. Субектът на данни има право, 
когато личните данни се обработват 
с електронни средства и в 
структуриран и широко използван 
формат, да получи от 
администратора копие на данните, 
които се обработват, в електронен и 
структуриран формат, който е 
широко използван и позволява по-
нататъшното му ползване от 
субекта на данните.
2. Когато субектът на данните е 
предоставил личните данни и 
обработването се основава на 
съгласие или договор, субектът на 
данните има право да предава тези 
лични данни, както и друга 
информация, предоставена от него и 
запазена чрез система за 
автоматизирано обработване, на 
друга система, в широко използван 
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електронен формат, без да бъде 
възпрепятстван от администратора, 
от когото са изтеглени личните 
данни. 
3. Комисията може да определи 
електронния формат, посочен в 
параграф 1, както и техническите 
стандарти, условията и процедурите 
за предаването на лични данни 
съгласно параграф 2. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Член 18 се обединява с член 15 относно достъпа на субекта на данните. Ако 
субектите на данни искат да упражнят правото си на достъп до личните си данни, 
те следва да им бъдат предоставени в удобен за използване електронен формат. Това 
последващо използване включва правото данните да се прехвърлят към други 
платформи и услуги, ако субектът на данните пожелае това. Следователно правото 
на преносимост на данните е просто уточняване на правото на достъп до данните. 
Вж. свързаните изменения на член 15.

Изменение 155

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 156

Предложение за регламент
 Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Когато се обработват лични данни въз 
основа на член 6, параграф 1а, субектът 
на данните във всички случаи има право 
на безплатно възражение срещу 
обработването на неговите лични данни. 
Това право се представя изрично на 
субекта на данните по разбираем начин, 
като се използват ясни и 
недвусмислени формулировки, 
адаптирани към субекта на данните, 
по-специално при всяка информация, 
конкретно насочена към дете, и в ясно 
различим вид от останалата 
информация.

Or. en

Обосновка

Правото на възражение срещу последващо обработване на данните следва винаги да 
бъде безплатно и следва да се предоставя изрично на субекта на данните, като се 
използват ясни, недвусмислени и адаптирани формулировки. Вж. свързаните 
изменения на член 6, параграф 1, буква е) и параграфи 1б и 1в.

Изменение 157

Предложение за регламент
 Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е повдигнато възражение 
съгласно параграфи 1 и 2, 
администраторът престава да използва 

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

лични данни.

Or. en

Обосновка

Следва да стане ясно, че правото на възражение, ако е повдигнато от субекта на 
данните, следва да доведе до заличаването на данните от администратора.

Изменение 158

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки, основани на профилиране Профилиране

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

1. Обработването на лични данни с 
цел профилиране, включително във 
връзка с предоставянето на 
електронни информационни и 
комуникационни услуги, е 
законосъобразно само ако:

Or. en

Обосновка

Както в случая с всякакъв вид събиране, обработване и използване на данни, се 
въвежда обща забрана за създаване на профили, както е определено в член 4; 
профилирането може да се разреши единствено когато е предвидено от закона, 
тоест или въз основа на съгласие от страна на субекта на данните, или на основание 
на законова разпоредба. Съгласието е вариант основно в частния сектор 
(включително и договорите), докато законовото разрешение е валидно особено, но не 
само, за публичния сектор. Включването на изискването субектът на данните да 
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изрази съгласие за извършване на профилиране предотвратява това, което често се 
случва на практика, а именно — да се създават профили без знанието на субекта на 
данните. Вж. свързаните изменения на член 4, параграф 3б, член 14, параграф 1, 
букви ж), жа) и жб) и член 15, параграф 1.

Изменение 159

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Параграф 2 се обхваща от новия параграф 3а в резултат от преструктурирането на 
член 20.

Изменение 160

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 161

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) е изрично разрешено от правото на 
Съюза или на държава членка в 
съответствие с настоящия член, или

Or. en

Изменение 162

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Дейностите по профилиране, 
свързани с дадено физическо лице, не 
включват или генерират данни, 
попадащи в специалните категории 
лични данни, посочени в член 9, освен в 
случаите, когато се причисляват към 
изключенията, посочени в член 9, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Изясняване, обхващащо обстоятелствата, при които профилирането не се основава 
на чувствителни данни, но се използва за извеждане на заключения, които включват 
чувствителни данни. Например, адресната информация сама по себе си не е 
чувствителна, но примерно информацията, че едно лице редовно посещава даден 
адрес, заедно с допълнителната информация, че на този адрес се намира клуб по бокс, 
може да се използва за извеждане на заключения относно здравословното състояние 
на лицето, което трябва да се възприеме като чувствителни данни.
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Изменение 163

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Забранява се профилиране, което 
има дискриминиращ ефект спрямо 
физическите лица въз основа на раса 
или етнически произход, на 
политически мнения, религия или 
убеждения, членство в професионален 
съюз, сексуална ориентация или 
полова идентичност, или което води 
до мерки с такъв ефект.

Or. en

Изменение 164

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Профилирането не се използва за 
идентифициране или разграничаване
на деца.

Or. en

Изменение 165

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Мерки, основаващи се на 
профилиране, които пораждат 
правни последици спрямо субекта на 
данните или засягат съществено 
субекта на данните, не се основават 
единствено на автоматична 
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обработка.

Or. en

Изменение 166

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Задължението за информиране е преместено в член 14 относно информирането на 
субекта на данни, вж. съответното изменение на член 14, параграф 1, буква жа).

Изменение 167

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
подходящите мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данни, посочени в параграф 2.

заличава се

Or. en
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Изменение 168

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 169

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 170

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По-специално, всяка законодателна 
мярка, посочена в параграф 1, съдържа 

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

да бъде необходима и пропорционална 
в едно демократично общество и да
съдържа специални разпоредби най-
малко по отношение на:
а) целите, преследвани с обработването;
б) определянето на администратора;

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

Or. en

Обосновка

Всякакви ограничения на правата на субектите на данни трябва да се основават на 
закона. Приложимото законодателство следва да предостави подходящи гаранции, 
основаващи се на принципите на необходимост и пропорционалност. Вж. свързаното 
изменение на член 2, параграф 2, буква д).

Изменение 171

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 172

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) установяване на прозрачна 
информация и комуникация към и със 
субекта на данни съгласно член 11.

Or. en

Изменение 173

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с принципа за отчетност, механизмите за одит за съответствие с 
регламента се използват само ако са пропорционални.
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Изменение 174

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Администраторът оповестява 
публично обобщение на мерките, 
предприети съгласно параграфи 1 и 2.

Or. en

Изменение 175

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като поиска 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 86 с цел уточняване на условията 
за проверката и механизмите за одит, 
посочени в параграф 3, и по отношение 
на критериите за пропорционалност 
съгласно параграф 3, както и да взема 
предвид специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Обосновка

Ролята на Комисията следва да се ограничи до допълнителното уточняване на 
условията за механизмите за одит.
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Изменение 176

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Защитата на данните още при проектирането се приветства като основна иновация 
на реформата. Тя би гарантирала, че в действителност се обработват само данни, 
необходими за конкретни цели. Изменението изяснява въвеждането на този принцип.

Изменение 177

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът въвежда 
механизми, за да се гарантира, че по 

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

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

Or. en

Обосновка

Допълнително се изяснява принципът на защита на личните данни по подразбиране.

Изменение 178

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Обработващите и изготвящите 
лични данни прилагат подходящи 
технически и организационни мерки и 
процедури, за да гарантират, че 
техните услуги и продукти 
позволяват на администраторите по 
подразбиране да спазят изискванията 
на настоящия регламент, и най-вече 
посочените в параграфи 1 и 2.

Or. en

Обосновка

Обработващите лични данни и изготвящите системи за обработване на данни следва 
да въведат подходящи мерки, за да гарантират прилагането на принципите на 
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неприкосновеност на личния живот още при проектирането и неприкосновеност на 
личния живот по подразбиране, за да се улесни спазването на регламента от страна 
на администраторите на данни. 

Изменение 179

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. На Европейския комитет по 
защита на данните се възлага 
задачата за допълнително уточняване 
на критериите и изискванията за 
подходящите мерки и механизми, 
посочени в параграфи 1, 2 и 2а, по-
специално за изискванията към 
защитата на данните още при 
проектирането, приложими за 
секторите, продуктите и услугите, в 
съответствие с член 66.

Or. en

Обосновка

Обработващите лични данни и изготвящите системи за обработване на данни следва 
да въведат подходящи мерки, за да гарантират прилагането на принципите на 
неприкосновеност на личния живот още при проектирането и неприкосновеност на 
личния живот по подразбиране, за да се улесни спазването на регламента от страна 
на администраторите на данни. 

Изменение 180

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията може да определя 
технически стандарти за изискванията, 
определени в параграфи 1 и 2. След 
като бъде поискано становище от 
Европейския комитет по защита на 
данните, тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
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параграф 2. по разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 181

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато даден администратор определя 
целите, условията и средствата за 
обработването на лични данни 
съвместно с други, съвместните 
администратори определят чрез 
писмени договорености помежду си 
съответните отговорности за спазване 
на задълженията по настоящия 
регламент, по-специално по отношение 
на процедурите и механизмите за 
упражняване на правата на субекта на 
данните. Когато липсва такова 
решение или то не е достатъчно 
ясно, субектът на данни може да 
упражни своите права спрямо всеки 
един от администраторите, които 
носят солидарна отговорност.

Or. en

Изменение 182

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Изменение, произтичащо от новия праг за длъжностните лица по защита на данните. 
Вж. свързаното изменение на член 35, параграф 1, буква б).

Изменение 183

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Представителят е установен в една от 
тези държави членки, в която 
пребивават постоянно субектите на 
данни, чиито лични данни се 
обработват, съгласно посоченото в 
член 3, параграф 2.

Or. en

Изменение 184

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) действа единствено по указания на 
администратора;

Or. en
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Изменение 185

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) взема под внимание принципа на 
защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране.

Or. en

Изменение 186

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията във 
връзка с отговорностите, 
задълженията и задачите на 
обработващия лични данни в 
съответствие с параграф 1, както и 
на условията, които дават 
възможност за улесняване на 
обработването на лични данни в 
рамките на група предприятия, по-
специално за целите на контрола и 
отчитането.

заличава се

Or. en
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Изменение 187

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато обработващият данни е 
или стане определящата част по 
отношение на целите, средствата 
или методите на обработването на 
данните или не действа единствено 
по инструкции на администратора, 
той се счита за съвместен 
администратор по смисъла на 
член 24.

Or. en

Изменение 188

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-малко 
следната информация:

2. Документацията съдържа най-малко 
информацията, посочена в член 14.

а) наименованието и координатите 
за връзка на администратора или на 
всеки съвместен администратор или 
обработващ лични данни, както и на 
представителя на администратора, 
ако има такъв;
б) името и координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните, ако има такова;
в) целите на обработването, 
включително законните интереси, 
преследвани от администратора, 
когато обработването се основава на 
член 6, параграф 1, буква е);
г) описание на категориите субекти 
на данни и на свързаните с тях 
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категории лични данни;
д) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително администраторите, на 
които се разкриват лични данни 
поради преследвания от тях законен 
интерес;
е) когато е приложимо, предаването 
на данни на трета държава или 
международна организация, 
включително идентификацията на 
тази трета държава или 
международна организация, а в случай 
на предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, документация за 
подходящите гаранции;
ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;
з) описанието на механизмите, 
посочени в член 22, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Съдържанието на член 28 относно изискванията за документацията е преместено в 
член 14 относно правото на информация. Предложеният регламент може да бъде 
опростен чрез сливането на информацията и документацията, тъй като по същество 
те са две страни на една и съща монета. Това ще намали административната 
тежест за администраторите на данни и ще улесни физическите лица при 
разбирането и упражняването на техните права. Вж. свързаните изменения на 
член 14. 

Изменение 189

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Задълженията, посочени в 
параграфи 1 и 2, не се прилагат спрямо 
следните администратори и 

4. Задълженията, посочени в 
параграфи 1 и 2, не се прилагат спрямо 
физическо лице, което обработва лични 
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обработващи лични данни: данни без търговска цел.
а) физическо лице, което обработва 
лични данни без търговска цел; или

Or. en

Изменение 190

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал, където 
се обработването на лични данни е 
само вторична дейност спрямо 
основните дейности.

заличава се

Or. en

Изменение 191

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
документацията, посочена в параграф 
1, по-специално за да се вземат 
предвид отговорностите на 
администратора, на обработващия 
лични данни и на представителя на 
администратора, ако има такъв.

заличава се

Or. en
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Обосновка

В сега действащото законодателство относно защитата на данните малките и 
средните предприятия трябва да предоставят информация на субектите на данни, 
както е отразено в член 14. Понеже задълженията за информацията и 
документацията вече са обединени в член 14, тези предприятия ще имат на 
разположение информацията така или иначе и следователно вече няма нужда да 
бъдат освобождавани от задълженията за документация. С други думи, правилата се 
опростяват още повече, но се прилагат към всички администратори на данни.

Изменение 192

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установява 
образци на документацията, посочена 
в параграф 1. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 193

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни въвеждат подходящи 
технически и организационни мерки, за 
да гарантират ниво на сигурност, което 
отговаря на свързаните с обработването 
рискове и естеството на подлежащите 
на защита лични данни, като вземат 
предвид достиженията на техническия 
прогрес и разходите за тяхното 
внедряване.

1. Администраторът и обработващият 
лични данни въвеждат 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 лични данни, 
като вземат предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване.
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Or. en

Изменение 194

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел
допълнително уточняване на критериите 
и условията за техническите и 
организационните мерки, посочени в 
параграфи 1 и 2, включително на 
определенията за това какво 
представляват достиженията на 
техническия прогрес за конкретните 
сектори и в особените ситуации на 
обработване на данни, по-специално 
като се взема предвид развитието на 
технологиите и решенията за защита на 
личния живот още при проектирането и
за защита на данните по подразбиране, 
освен ако не се прилага параграф 4.

3. На Европейския комитет по 
защита на данните се възлага 
задачата за допълнително уточняване 
на критериите и условията за 
техническите и организационните 
мерки, посочени в параграфи 1 и 2, 
включително на определенията за това 
какво представляват достиженията на 
техническия прогрес за конкретните 
сектори и в особените ситуации на 
обработване на данни, по-специално 
като се взема предвид развитието на 
технологиите и решенията за защита на 
личния живот още при проектирането и 
за защита на данните по подразбиране, 
освен ако не се прилага параграф 4 в 
съответствие с член 66.

Or. en

Изменение 195

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При необходимост Комисията 
може да приема актове за изпълнение 
за уточняване на изискванията, 
определени в параграфи 1 и 2, за 
различни ситуации, по-специално с 
цел: 

заличава се

а) да се предотврати всякакъв 
неразрешен достъп до личните данни;
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Or. en

Изменение 196

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се предотврати всякакво 
неразрешено разкриване, четене, 
копиране, изменяне, заличаване или 
отстраняване на лични данни;

заличава се

Or. en

Изменение 197

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се гарантира проверката на 
законосъобразността на операциите 
по обработване. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 198

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

В съответствие с новата директива относно атаките срещу информационните 
системи следва да се поддържа консолидиран преглед на видовете срещащи се 
нарушения, за да се образова обществеността относно видовете и броя на 
нарушенията на сигурността на данните.

Изменение 199

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за установяване на 
нарушението на сигурността на данните, 
посочено в параграфи 1 и 2, както и за 
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 поиска 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 86 с цел допълнително уточняване 
на критериите и изискванията за 
установяване на нарушението на 
сигурността на данните, посочено в 
параграфи 1 и 2, както и за конкретните 
обстоятелства, при които се изисква 
администраторът и обработващият 
лични данни да уведомят за това 
нарушение на сигурността на личните 
данни.

Or. en

Изменение 200

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
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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 87, параграф 2.

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. След като бъде поискано 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

Or. en

Изменение 201

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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 31, съобщава на субекта на 
данните за нарушението на сигурността 
на личните данни без излишно забавяне.

1. 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, например в случай 
на кражба на самоличност или 
измама, нанасяне на материални 
щети, значително унижение или 
вреда на репутацията, 
администраторът, след като подаде 
уведомлението по член 31, съобщава на 
субекта на данните за нарушението на 
сигурността на личните данни без 
излишно забавяне.

Or. en

Обосновка

За да се предотврати „умората” от уведомяване на субектите на данни, същите 
трябва да бъдат уведомявани единствено в случаите, когато съществува вероятност 
нарушението на сигурността на данните да повлияе неблагоприятно на защитата на 
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личните данни или на неприкосновеността на личния живот на субекта на данните, 
например в случай на кражба на самоличност или измама, нанасяне на материални 
щети, значително унижение или вреда на репутацията.

Изменение 202

Предложение за регламент
Член 32 – 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 31, 
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 31, 
параграф 3, и информацията за 
правата на субекта на данни, 
включително правото на съдебна 
защита.

Or. en

Обосновка

Съобщението следва също да съдържа описание на естеството на нарушението на 
сигурността на личните данни и информация за правата, включително за 
възможностите за съдебна защита.

Изменение 203

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за обстоятелствата, при 
които дадено нарушение на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на личните 
данни, както е посочено в параграф 1.

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 86 с цел допълнително уточняване 
на критериите и изискванията за 
обстоятелствата, при които дадено 
нарушение на сигурността на личните 
данни има вероятност да повлияе 



PE501.927v02-00 138/238 PR\922387BG.doc

BG

неблагоприятно на личните данни, както 
е посочено в параграф 1.

Or. en

Изменение 204

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи образец 
на съобщението до субекта на данни, 
посочено в параграф 1, и процедурите, 
приложими към това съобщение. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

6. Комисията може да установи образец 
на съобщението до субекта на данни, 
посочено в параграф 1, и процедурите, 
приложими към това съобщение. След 
като бъде поискано становище от 
Европейския комитет по защита на 
данните, тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 205

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) систематична и обширна оценка на 
лични аспекти, свързани с дадено 
физическо лице, за анализиране или 
прогнозиране, по-специално на 
неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение, която се 
основава на автоматизирано 
обработване и на чието основание се 
вземат мерки, които пораждат правни 
последици за лицето или го засягат в 

а) профилиране, на чието основание се 
вземат мерки, които пораждат правни 
последици за лицето или го засягат в 
значителна степен;
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значителна степен;

Or. en

Изменение 206

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) наблюдение на публично достъпни 
райони, особено когато се използват 
широкомащабно оптично-електронни 
устройства (видео наблюдение);

в) наблюдение на публично достъпни 
райони, особено когато се използват 
оптично-електронни или други сензорни 
устройства;

Or. en

Обосновка

Измененията във връзка с оценките на въздействието върху защитата на данните 
имат за цел да определят още по-конкретно ситуациите, при които тази оценка 
следва да бъде проведена (член 33, параграф 2), и елементите за оценяване (член 33, 
параграф 3).

Изменение 207

Предложение за регламент
Член 33 – точка 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) лични данни в широкомащабни 
регистри на лични данни с данни за
деца, генетични данни или
биометрични данни;

г) обработване на специални 
категории данни, както е посочено в 
член 9, параграф 1, данни за 
местоположението, биометрични 
данни или данни за деца;

Or. en
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Изменение 208

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) когато личните данни са 
достъпни за голям брой лица или ако 
голям обем лични данни за субекта на 
данните са обработени или 
комбинирани с други данни;

Or. en

Изменение 209

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) други операции по обработване, за 
които се изисква консултация с 
надзорния орган съгласно член 34, 
параграф 2, буква б).

д) други операции по обработване, за 
които се изисква консултация с 
длъжностното лице по защита на 
данните или надзорния орган съгласно 
член 34, параграф 2, буква б).

Or. en

Изменение 210

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 рисковете, гаранциите, 
мерките за сигурност и механизмите за 
гарантиране на защитата на личните 

3. Оценката съдържа най-малко 
систематично описание на:
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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.

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 на обема на 
личните данни, които се обработват,

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.

Or. en

Обосновка

Измененията във връзка с оценките на въздействието върху неприкосновеността на 
личния живот имат за цел да определят още по-конкретно ситуациите, при които 
тази оценка следва да бъде проведена (член 33, параграф 2) и елементите за оценяване 
(член 33, параграф 3).

Изменение 211

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът се обръща към 
субектите на данните или техните 
представители за становище относно 
планираното обработване, без да се 
засяга защитата на търговските или 
обществените интереси или 

4. Администраторът се обръща към 
субектите на данните или техните 
представители за становище относно 
планираното обработване.
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сигурността на операциите по 
обработване.

Or. en

Изменение 212

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато администраторът е 
публичен орган или структура и 
когато обработването произтича от 
законово задължение съгласно член 6, 
параграф 1, буква в), което предвижда 
правила и процедури свързани с 
операциите по обработването и е 
уредено от правото на Съюза, не се 
прилагат параграфи 1—4, освен ако 
държава членка не сметне за 
необходимо да направи такава оценка 
преди започването на дейностите по 
обработването.

заличава се

Or. en

Обосновка

Дори когато публичните органи обработват данни на основата на правно 
задължение, следва да се извърши оценка на въздействието върху защитата на 
данните, за да се гарантира съответствие с настоящия правилник и особено да се 
гарантира свеждане на данните до минимум и тяхната защита, както и да се 
смекчат всички рискове за правата и свободите на субектите на данни.

Изменение 213

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 6. На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 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 измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

правомощието, след като поиска 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 86 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 и процедурите
за измеримост, проверка и проверимост. 
Когато прави това, Комисията обмисля 
специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Обосновка

Най-главното от акта за изпълнение в параграф 7 е пренесено в делегирания акт на 
този параграф.

Изменение 214

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да определя 
стандарти и процедури за изпълнение, 
проверка и одит на оценката, 
посочена в параграф 3. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Най-главното от акта за изпълнение е пренесено в делегирания акт в параграф 6.
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Изменение 215

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая, 
получава разрешение от надзорния 
орган преди обработването на личните 
данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данни, когато даден администратор или 
обработващ лични данни приема 
договорни клаузи съобразно член 42, 
параграф 2, буква г) или не предвижда 
подходящи гаранции в 
правнообвързващ инструмент 
съобразно член 42, параграф 5 за 
предаването на лични данни на трета 
държава или международна 
организация.

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая, 
получава разрешение от надзорния 
орган преди обработването на личните 
данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данни, когато даден администратор или 
обработващ лични данни приема 
договорни клаузи съобразно член 42, 
параграф 2, буква г) или когато 
предава лични данни на трета държава 
или международна организация въз 
основа на дерогациите в член 44.

Or. en

Обосновка

С това се пояснява, че дори когато се предават лични данни към трети държави, без 
да се използват правнообвързващи инструменти, това все пак трябва да е правно 
обосновано в разпоредбите относно дерогациите, посочени в настоящия регламент.

Изменение 216

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни от името на 
администратора се консултира с 
надзорния орган преди обработването 

2. Администраторът или обработващият 
лични данни от името на 
администратора се консултира с 
длъжностното лице по защита на 
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на лични данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данните, когато:

данните или надзорния орган преди 
обработването на лични данни, за да се 
гарантира съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данните, когато:

Or. en

Обосновка

Вместо да се консултира с надзорните органи преди обработването на данните, 
което включва конкретни рискове, администраторът на данни следва да използва свое 
собствено длъжностно лице, ако е назначил такова. Това премахва ненужните 
тежести от органите, като същевременно засилва ролята на длъжностното лице по 
защита на данните.

Изменение 217

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надзорният орган счита за 
необходимо да извърши предварителна 
консултация относно операции по 
обработване, които има вероятност да 
създадат конкретни рискове за правата и 
свободите на субектите на данните 
поради своето естество, обхват и/или 
цели и които са указани в съответствие с 
параграф 4.

б) длъжностното лице по защита на 
данните или надзорният орган счита за 
необходимо да извърши предварителна 
консултация относно операции по 
обработване, които има вероятност да 
създадат конкретни рискове за правата и 
свободите на субектите на данните 
поради своето естество, обхват и/или 
цели и които са указани в съответствие с 
параграф 4.

Or. en
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Изменение 218

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато длъжностното лице по 
защита на данните има причини да се 
съмнява, че заплануваното 
обработване на данни е в 
съответствие с настоящия 
регламент, или когато
администраторът на данни 
обработва лични данни в нарушение 
на забрана съгласно посоченото в 
параграф 3, длъжностното лице по 
защита на данните се консултира с 
надзорния орган.

Or. en

Изменение 219

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган създава и 
оповестява публично списък на 
операциите по обработване, за които се 
провежда предварителна консултация 
съгласно параграф 2, буква б). 
Надзорният орган съобщава тези 
списъци на Европейския комитет по 
защита на данните.

4. Европейският комитет по защита 
на данните създава и оповестява 
публично списък на операциите по 
обработване, за които се провежда 
предварителна консултация съгласно 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

С цел да има последователни критерии за преценка на това дали обработването на 
данни включва конкретни рискове, Европейският комитет по защита на данните 
следва да предоставя такъв списък. Вж. свързаното изменение към параграф 5.
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Изменение 220

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато в списъка, предвиден в 
параграф 4, са включени дейности по 
обработване на данни, които са 
свързани с предлагането на стоки или 
услуги на субекти на данни в няколко 
държави членки или за наблюдение на 
тяхното поведение, или могат 
съществено да засегнат свободното 
движение на лични данни в рамките 
на Съюза, надзорният орган прилага 
механизма за съгласуваност, посочен в 
член 57, преди приемането на списъка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Логично изменение въз основа на параграф 4. Механизмът за гарантиране на 
последователност тук вече не е необходим, тъй като Европейският комитет по 
защита на данните сега има задачата да предоставя такъв списък. Предложеният 
делегиран акт би могъл също така да обхване важни елементи от това 
законодателство, а надзорните органи са по-добре подготвени да определят риска на 
основата на личния си практически опит.

Изменение 221

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
определянето на високата степен от 
конкретните рискове, посочени в 
параграф 2, буква а).

заличава се
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Or. en

Изменение 222

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията може да установи образци 
и процедури за предварителните 
разрешения и консултации, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и образци и 
процедури за информирането на 
надзорните органи съгласно параграф 6. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

9. Комисията може да установи образци 
за предварителните разрешения и 
консултации, посочени в параграфи 1 и 
2, както и образци за информирането на 
надзорните органи съгласно параграф 6. 
Тези актове за изпълнение се приемат, 
след като се поиска становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните, в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 223

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 
души или повече; или

б) обработването се извършва от 
юридическо лице и се отнася за повече 
от 500 субекти на данни годишно.

Or. en

Обосновка

Във века на изчисленията в облак, когато дори много малки администратори могат 
да обработват големи масиви с данни посредством онлайн услуги, критерият за 
определяне на длъжностно лице по защита на данните следва да не се базира на 
размера на предприятието, а по-скоро на обосноваността да се обработват данни. 
Това включва категориите на обработените лични данни, вида обработване и броя на 
лицата, чиито данни са обработени.
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Изменение 224

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение на 
субекти на данни;

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение 
или профилиране на субекти на данни;

Or. en

Изменение 225

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) основните дейности на 
администратора или на 
обработващия данни се състоят от 
обработването на специални 
категории данни съгласно член 9, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Във века на изчисленията в облак, когато дори много малки администратори могат 
да обработват големи масиви с данни посредством онлайн услуги, критерият за 
определяне на длъжностно лице по защита на данните следва да не се базира на 
размера на предприятието, а по-скоро на обосноваността да се обработват данни. 
Това включва категориите на обработените лични данни, видът обработване и броят 
на лицата, чиито данни са обработени.
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Изменение 226

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две 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.

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко 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.

Or. en

Обосновка

Минималният период от две години е твърде кратък. Опитът показва, че когато 
новоназначено длъжностно лице по зашита на данните е с недостатъчни познания и 
умения, то се нуждае от поне половин година, за да може да се запознае добре с 
конкретната работа. Ако само след две години то бъде евентуално заменено с ново 
длъжностно лице — по необосновани причини — това би усложнило прилагането на 
изискванията за защита на данните на предприятието. Опитът показва, че за да 
може длъжностното лице да работи независимо, е необходима закрила от уволнение.

Изменение 227

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Администраторът или обработващият 
лични данни съобщава името и 
координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните на надзорния орган и на 
обществеността.

9. Администраторът или обработващият 
лични данни съобщава името и 
координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните на надзорния орган и на 
обществеността. Когато 
администраторът реши да не 
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назначава длъжностно лице по 
защита на данните, той известява 
надзорния орган за причините за това 
свое решение.

Or. en

Обосновка

С това се въвежда общо задължение за всички администратори или обработващи 
лични данни да вземат обмислено решение по този въпрос. Известието към надзорния 
орган може да се направи по електронен път и чрез стандартни образци, и не 
представлява особено голяма административна тежест.

Изменение 228

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел
допълнително уточняване на
критериите и изискванията за основните 
дейности на администратора или 
обработващия лични данни, посочени в 
параграф 1, буква в), както и на 
критериите за професионалните 
качества на длъжностното лице по 
защита на данните, посочени в 
параграф 5.

11. На Европейския комитет по 
защита на данните се поверява 
задачата допълнително да уточнява
критериите и изискванията за основните 
дейности на администратора или 
обработващия лични данни, посочени в 
параграф 1, буква в), както и на 
критериите за професионалните 
качества на длъжностното лице по 
защита на данните, посочени в 
параграф 5 в съответствие с член 66.

Or. en

Изменение 229

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 2. Администраторът или обработващият 
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лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо 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.

лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните е пряко подчинено 
на ръководителя на управителния 
орган на администратора или 
обработващия лични данни.

Or. en

Изменение 230

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването 
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

3. 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 и задачите, 
посочени в член 37, а така също 
поддържа неговите или нейните 
професионални знания.

Or. en

Изменение 231

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Длъжностните лица по защита 
на данните са задължени да пазят в 
тайна самоличността на субектите 
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на данни, както и обстоятелствата, 
които позволяват разпознаването на 
субектите на данни, освен в случаите, 
когато субектът на данни ги е 
освободил от това задължение. 
Когато в процеса на своята дейност, 
длъжностните лица се запознаят с 
данни, за които ръководителят на 
администратора или лице, наето от 
администратора, има право да 
откаже информация, това право се 
прилага също и за длъжностните 
лица по защита на данните и 
техните помощници.

Or. en

Изменение 232

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения по 
силата на настоящия регламент и да 
документира тази дейност и получените 
отговори;

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения по 
силата на настоящия регламент, по-
специално по отношение на 
техническите и организационните 
мерки и процедури, и да документира 
тази дейност и получените отговори;

Or. en

Изменение 233

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) да проверява дали обработването 
на данни е в съответствие с 
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механизма за предварителна 
консултация, посочен в член 34.

Or. en

Обосновка

Изменение, което следва логично въз основа на измененията на член 34, параграф 4.

Изменение 234

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел
допълнително уточняване на
критериите и изискванията за задачите, 
сертифицирането, статута, 
правомощията и ресурсите на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

2. На Европейския комитет по 
защита на данните се поверява 
задачата допълнително да уточнява
критериите и изискванията за задачите, 
сертифицирането, статута, 
правомощията и ресурсите на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1, в 
съответствие с член 66.

Or. en

Изменение 235

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни в дадена държава членка, 
които възнамеряват да изготвят кодекси 
за поведение или да изменят или 
допълнят съществуващи кодекси за 
поведение, могат да ги представят на 
надзорния орган в тази държава членка 

2. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни в дадена държава членка, 
които възнамеряват да изготвят кодекси 
за поведение или да изменят или 
допълнят съществуващи кодекси за 
поведение, могат да ги представят на 
надзорния орган в тази държава членка 
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за становище. Надзорният орган може 
да даде становище дали проектът за 
кодекс за поведение или изменение е в 
съответствие с настоящия регламент. 
Надзорният орган се обръща към 
субектите на данни или техните 
представители за вижданията им по тези 
проекти.

за становище. Надзорният орган дава 
навременно становище дали проектът за 
кодекс за поведение или изменение е в 
съответствие с настоящия регламент. 
Надзорният орган се обръща към 
субектите на данни или техните 
представители за вижданията им по тези 
проекти.

Or. en

Изменение 236

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема актове за 
изпълнение, за да реши дали кодексите 
за поведение и измененията или 
допълненията към съществуващи 
кодекси за поведение, които са Й
представени по силата на параграф 3, са 
общовалидни в рамките на Съюза. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

4. Комисията се упълномощава, след 
като поиска становище от 
Европейския комитет за защита на 
данните, да приема делегирани актове
съгласно член 86, за да реши дали 
кодексите за поведение и измененията 
или допълненията към съществуващи 
кодекси за поведение, които са ѝ
представени по силата на параграф 3, са
в съответствие с настоящия 
регламент и са общовалидни в рамките 
на Съюза. Този делегиран акт 
предоставя противопоставими права 
на субектите на данните.

Or. en

Изменение 237

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Механизмите за сертифициране за 
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защита на данните определят 
официалната процедура за 
издаването и отнемането на печат 
или маркировка за защита на данните 
и гарантират финансовата и 
фактическа независимост, както и 
вещина в защитата на данните от 
страна на издаващата организация. 
Критериите за сертифициране, 
индивидуалните резултати от 
успешното сертифициране, както и 
разбираемата и смислена кратка 
обосновка се предоставят на 
обществеността в достъпен формат.

Or. en

Обосновка

Всички механизми по сертифицирането трябва да са независими и да определят 
официалната процедура за издаване и отнемане на печат.

Изменение 238

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Механизмите за сертифициране за 
защита на данните по-специално 
гарантират съответствие с 
принципите, посочени в членове 5, 23 
и 30 относно задълженията на 
администратора и на обработващия 
данни, както и правата на субекта на 
данни.

Or. en

Обосновка

Всички механизми за сертифициране, трябва да гарантират съответствие с 
принципите за защита на данни и правата на субекта на данни.
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Изменение 239

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 240

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 241

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Отхвърля се предложената нова опция да се признават сектори в трети държави, 
тъй като това би увеличило правната несигурност и би омаловажило целта на Съюза 
за изграждане на хармонизирана и последователна международна рамка за защита на 
данните.

Изменение 242

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

тези субекти на данни с местоживеене в 
Съюза, чиито лични данни се предават;

Or. en

Изменение 243

Предложение за регламент
Член 41 – 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; както 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, в това 
число достатъчен брой 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; както и

Or. en

Изменение 244

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 и да
реши, че дадена трета държава или 
територия в тази трета държава, или 
дадена международна организация 
осигурява адекватно ниво на защита по 
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в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

смисъла на параграф 2.

Or. en

Обосновка

Изменение, което следва логично въз основа на измененията на параграф 1.

Изменение 245

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменение, което следва логично въз основа на измененията на параграф 1.

Изменение 246

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията осъществява 
постоянен мониторинг на 
развитието, което би могло да 
повлияе на изпълнението на 
факторите, описани в параграф 2 
както в трети държави, така и в 
международни организации, за които 
е приет делегираният акт съгласно 
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параграф 3.

Or. en

Изменение 247

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 248

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 249

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Преди приемането на делегиран 
акт съгласно посоченото в параграф 3 
или 5, Комисията отправя искане към 
Европейския комитет за защита на 
данните да изрази становище 
относно това доколко адекватно е 
нивото на защита. За тази цел 
Комисията предоставя на 
Европейския комитет за защита на 
данните цялата необходима 
документация, включително 
кореспонденцията с правителството 
на третата държава, територията 
или с международната организация.
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Изменение 250

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 251

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 252

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Подходящите механизми 
включват най-малко:
а) гаранции за съблюдаване на 
принципите на обработването на 
лични данни съгласно установеното в 
член 5;
б) предпазни мерки относно правата 
на субекта на данни съгласно 
установеното в глава III и 
предвиждат ефективни механизми за 
правна защита;
в) гаранции за съблюдаване на 
принципите за неприкосновеност на 
личния живот още при 
проектирането и по подразбиране 
съгласно установеното в член 23;
г) гаранции за съществуването на 
длъжностно лице по защита на 
данните съгласно раздел 4 от 
глава IV.

Or. en

Изменение 253

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Обосновка

Европейският комитет за защита на данните следва винаги да утвърждава 
стандартните клаузи за защита на данните, преди Комисията да ги обяви за 
общовалидни съгласно предвиденото в параграф 2, буква в).

Изменение 254

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Предаване на данни без правнообвързващ инструмент не следва да бъде възможно. 
Новият текст в параграфа предвижда преходен период от две години.

Изменение 255

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изрично предоставят 
противопоставими права на субектите 
на данните;

б) изрично предоставят 
противопоставими права на субектите 
на данните и са прозрачни за 
субектите на данни;

Or. en

Изменение 256

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) общите принципи за защита на 
данните, по-специално принципът на 
ограничаване до предвидената цел, 
принципът за качество на данните, 
правното основание за обработването, 
обработването на чувствителни лични 
данни; мерките за осигуряване на 
сигурността на данните, както и 
изискванията за последващо предаване 
на данни до организации, които не са 
обвързани от тези политики;

г) общите принципи за защита на 
данните, по-специално принципът на 
ограничаване до предвидената цел, 
свеждането до минимум на данните, 
ограничените периоди на запазване на 
данните, принципът за качество на 
данните, неприкосновеност на личния 
живот още при проектирането и по 
подразбиране, правното основание за 
обработването, обработването на 
чувствителни лични данни; мерките за 
осигуряване на сигурността на данните, 
както и изискванията за последващо 
предаване на данни до организации, 
които не са обвързани от тези политики;

Or. en

Обосновка

Изменение, което следва логично, за да отрази промените в член 5.
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Изменение 257

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 258

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 259

Предложение за регламент
Член 43а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43а
Предаване на данни, което не е 

разрешено от правото на Съюза
1. Всички решения на съд или 
трибунал, или решения, взети от 
административен орган на трета 
държава, които изискват предаване 
на лични данни от страна на 
администратор или обработващ 
лични данни, се признават или са 
противопоставими въз основа на и в 
съответствие с разпоредбите на 
договор за взаимна помощ или влязло в 
сила международно споразумение 
между третата държава, подала 
такава молба, и Съюза или негова 
държава членка.
2. Когато чрез решение на съд или 
трибунал, или решение на 
административен орган на трета 
държава се изисква администратор 
или обработващ данни да разкрие 
лични данни, администраторът или 
обработващият лични данни, или 
представителят на администратора, 
ако има такъв, уведомява 
своевременно компетентния надзорен 
орган за това искане и получава от 
надзорния орган предварително 
разрешение за предаването на данни в 
съответствие с член 34, параграф 1.
3. Надзорният орган преценява дали 
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исканото разкриване на лични данни е 
в съответствие с настоящия 
регламент и по-специално дали това 
разкриване е необходимо и правно 
обосновано в съответствие с 
параграф 1, букви г) и д), както и 
параграф 5 от член 44.
4. Надзорният орган информира 
компетентния национален орган 
относно искането. 
Администраторът или 
обработващият лични данни също 
информират субекта на данни 
относно искането, както и относно 
даденото разрешение от страна на 
надзорния орган.
5. Комисията може да приеме акта за 
изпълнение, който определя 
стандартния формат на 
уведомленията към надзорния орган, 
посочен в параграф 2, информацията 
за субекта на данни, посочена в 
параграф 4, както и приложимите 
процедури във връзка с уведомлението 
и информацията. Тези актове за 
изпълнение се приемат, след като се 
поиска становището на Европейския 
комитет по защита на данните, в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Предлага се нов член 43а, който да разреши въпроса, възникнал вследствие на искания 
от страна на публични органи или съдилища в трети държави за достъп до лични 
данни, съхранявани и обработвани в ЕС. Предаването на данни следва да бъде 
разрешено единствено от органа за защита на данните, след като същият се увери, 
че предаването е в съответствие с регламента и по-специално с член 44, параграф 1, 
буква г) или д).
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Изменение 260

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предаването се извършва от 
регистрационна система, която съгласно 
правото на Съюза или на държавите 
членки, е предназначена да предоставя 
информация на обществеността и е 
достъпна за справка от обществеността 
по принцип или от всяко лице, което 
може да докаже, че има законен интерес 
за това, доколкото условията за справка, 
установени в правото на Съюза или на 
държавите членки, са изпълнени в 
конкретния случай; или

ж) предаването се извършва от 
регистрационна система, която съгласно 
правото на Съюза или на държавите 
членки, е предназначена да предоставя 
информация на обществеността и е 
достъпна за справка от обществеността 
по принцип или от всяко лице, което 
може да докаже, че има законен интерес 
за това, доколкото условията за справка, 
установени в правото на Съюза или на 
държавите членки, са изпълнени в 
конкретния случай и доколкото 
администраторът или 
обработващият данни, според случая, 
е получил от надзорния орган 
предварително разрешение за 
предаване или за набор от предавания 
на данни в съответствие с член 34; 
или

Or. en

Изменение 261

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) предаването е необходимо за целите 
на законните интереси, определени в 
член 6, параграфи 1а—1в, преследвани 
от администратора или от обработващия 
лични данни, и не може да бъде 
определено като често или масово, като 
администраторът или обработващият 
лични данни е оценил всички 
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или съвкупността от операции по 
предаването на данни, и въз основа на 
тази оценка, когато е необходимо, е 
предоставил подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

обстоятелства, свързани с операцията 
или съвкупността от операции по 
предаването на данни, и въз основа на 
тази оценка, когато е необходимо, е 
предоставил подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни.

Or. en

Изменение 262

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. На Европейския комитет по 
защита на данните се поверява 
задачата допълнително да уточнява
критериите и изискванията за 
подходящите гаранции, посочени в 
параграф 1, буква з), в съответствие с 
член 66.

Or. en

Изменение 263

Предложение за регламент
Член 45а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 45а
Доклад на Комисията

През равни интервали от време 
Комисията внася в Европейския 
парламент и в Съвета доклад 
относно прилагането на членове 40—
45, като започне не по-късно от две 
години след датата, посочена в 
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член 91, параграф 1 [влизане в сила на 
настоящия регламент]. За целта 
Комисията може да изисква от 
държавите членки и регулаторните 
органи информация, която следва да 
се предоставя своевременно. 
Докладът се оповестява публично.

Or. en

Изменение 264

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Надзорните органи, които трябва да са напълно независими, е необходимо да 
разполагат с достатъчно ресурси, за да изпълняват ефективно задачите си. 
Изменението дава по-ясни насоки относно това как да се установи адекватност на 
ресурсите. Вж. свързаното изменение на съображение 95.
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Изменение 265

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Всяка държава членка гарантира, 
че надзорният орган се отчита 
единствено пред националния 
парламент поради причини, свързани 
с бюджетния контрол.

Or. en

Обосновка

Независимостта е много важна предпоставка за ефективното функциониране на 
надзорния орган. Пълната независимост при изпълнение на надзорните задължения 
може да се гарантира единствено ако структурата, пред която се отчита органът 
за защита на данните, е напълно безпристрастна. Поради своята представителност 
такава структура може да бъде единствено съответната държава членка.

Изменение 266

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Всяка държава членка гарантира, 
че надзорният орган се отчита 
единствено пред националния 
парламент поради причини, свързани 
с бюджетния контрол в 
съответствие с член 66.

Or. en

Обосновка

Изменението дава процедурни насоки относно това как да се установи адекватност 
на ресурсите. Вж. също изменението към член 47, параграф 5.
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Изменение 267

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Членовете на надзорния орган трябва да се назначават от парламента или, ако това 
се извършва от правителството, след консултации с парламента.

Изменение 268

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки надзорен орган е 
компетентен да осъществява надзор 
над всички операции по 
обработването на данни, извършвано 
на територията на неговата 
държава членка, или в случаите, 
когато се обработват личните данни 
на жителите на тази държава 
членка, без да се засягат разпоредбите 
на член 54а.

Or. en

Обосновка

Предлага се алтернативен механизъм за гарантиране на последователност, който 
поддържа идеята за създаване на водещ орган, но който разчита на прякото 
сътрудничество между отделните органи, за да се гарантира последователност. 
Надзорните органи следва винаги да прилагат един на друг компетенциите си, 
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свързани с надзора, в случай че има засегнати граждани в съответната държава 
членка. Вж. също параграф 1 и член 54а (нов).

Изменение 269

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Всеки надзорен орган упражнява на 
територията на своята държава членка 
правомощията, предоставени му в 
съответствие с настоящия регламент, 
без да се засягат разпоредбите на 
член 74.

Or. en

Обосновка

Предлага се алтернативен механизъм за гарантиране на последователност, който 
поддържа идеята за създаване на водещ орган, но който разчита на прякото 
сътрудничество между отделните органи, за да се гарантира последователност. 
Макар че надзорните органи прилагат един на друг компетенциите си по надзора (вж. 
изменението на параграф 1а (нов)), те следва да имат правото да упражняват 
правомощията си единствено в своята държава членка. Предлага се пояснението, че 
съгласно член 74 надзорните органи могат да завеждат съдебно производство в друга 
държава членка. Вж. също параграф 1а и член 54а (нов).

Изменение 270

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предлага се алтернативен механизъм за гарантиране на последователност, който 
поддържа идеята за създаване на водещ орган, но който разчита на прякото 
сътрудничество между отделните органи, за да се гарантира последователност. 
Надзорните органи следва винаги да прилагат един на друг компетенциите си, 
свързани с надзора, в случай че има засегнати граждани в съответната държава 
членка. Вж. също параграфи 1 и 1а, както и член 54а (нов).

Изменение 271

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост да се предвидят по-добри възможности за ефективна 
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правна защита, включително чрез сдружения, действащи в обществен интерес. Вж. 
свързаното изменение към член 73, параграф 2, съображение 112.

Изменение 272

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Добавят се „инспекции и одити“ към правомощията на органите.

Изменение 273

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Когато жалбите са явно прекомерни, 
по-специално поради своята 
повторяемост, надзорният орган може 
да наложи приемлива такса. Надзорният 
орган носи тежестта на доказване на 
явно прекомерния характер на 
жалбата.

Or. en

Обосновка

Надзорният орган следва винаги да разрешава жалбите, но може да налага приемлива 
такса, ако те са явно прекомерни.
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Изменение 274

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Всеки надзорен орган има 
правомощието да санкционира 
административни нарушения в 
съответствие с член 79.

Or. en

Обосновка

Логично изменение въз основа на промените в член 79. Системата от санкции се 
разяснява, като се включват обективни критерии, които трябва да бъдат взети 
предвид, за да се определи размера на глобата, която органът за защита на данните 
може да наложи. Вж. свързаните изменения на член 79.

Изменение 275

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Тези правомощия се упражняват 
по ефективен, пропорционален и 
разубеждаващ начин.

Or. en

Обосновка

Разяснение, което — в съответствие с общите правила за административните 
санкции — гласи, че надзорните органи следва да използват правомощията си по 
ефективен, пропорционален и разубеждаващ начин.
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Изменение 276

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Всеки надзорен орган изготвя доклад за своята дейност поне веднъж на две години. 
По-лесно осъществимо е и по-ефикасно се използват ресурсите, отколкото при 
годишния доклад, предложен от Комисията. Органите, които публикуват годишни 
доклади, могат да продължават да го правят.

Изменение 277

Предложение за регламент
Член 54а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54а
Водещ орган

1. Когато обработването на лични 
данни се извършва в контекста на 
дейностите, осъществявани на 
мястото на установяване на 
администратор или обработващ 
лични данни в Съюза, и 
администраторът или 
обработващият лични данни е 
установен в повече от една държава 
членка, или когато се обработват 
лични данни на жители в няколко 
държави членки, надзорният орган на 
държавата членка, в която се намира 
основното място на установяване на 
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администратора или обработващия 
лични данни, изпълнява функцията на 
единно звено за контакт за 
администратора или обработващия 
данни.
2. Водещият орган гарантира 
координацията със съответните 
органи във всеки един етап от 
процедурите по надзора върху 
администратор или обработващ 
данни по смисъла на параграф 1. За 
тази цел той внася всяка актуална 
информация и се консултира с 
другите органи, преди да приеме 
мярка, имаща за цел да произведе 
правен ефект спрямо администратор 
или обработващ данни по смисъла на 
параграф 1. Водещият орган отчита 
във възможно най-голяма степен 
становищата на съответните 
органи.
3. По молба на компетентен орган 
Европейският комитет по защита на 
данните определя единно звено за 
администратора или обработващия 
данни и гарантира координацията със 
другите участващи органи в 
случаите, когато:
а) фактите по случая не дават 
достатъчно яснота или когато 
компетентните органи не са съгласни 
относно това кой надзорен орган 
трябва да изпълнява функцията на 
единно звено;
б) администраторът не е установен в 
Съюза, но жители на различни 
държави членки са засегнати от 
операциите по обработването на 
данни в рамките на приложното поле 
на настоящия регламент.
4. Водещият орган не приема мярка 
съгласно параграф 2, в случай че 
участващ надзорен орган по смисъла 
на параграф 1 не одобри мярката в 
рамките на три седмици, след като 
водещият орган е внесъл 
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проектомярката. В този случай 
въпросът се разрешава от 
Европейския комитет по защита на 
данните в съответствие с 
процедурата, определена в член 58.

Or. en

Обосновка

Всеки орган е компетентен да осъществява надзор върху операциите по обработване 
на данни в рамките на своята територия или върху засегнати субекти на данни, 
които са жители на неговата територия. В случаи, когато дейностите по 
обработване на данни се извършват от администратор или обработващ данни в 
повече от една държава членка или когато са засегнати субекти на данни в няколко 
държави членки, органът на държавата членка, в която се намира главното място на 
установяване на администратора, ще бъде водещ орган, който изпълнява функциите 
на единно звено за администратора или обработващия данни (обслужване на едно 
гише). Водещият орган гарантира координацията с участващите органи и се 
консултира с другите органи, преди да приеме някаква мярка. В случай на несъгласие 
сред участващите органи, въпросът се разрешава от Европейския комитет по 
защита на данните съгласно новия механизъм за гарантиране на последователност. 
Вж. свързания член 51, параграф 1 и член 58.

Изменение 278

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

В случай на взаимопомощ между няколко органа, водещият орган гарантира 
координацията с участващите надзорни органи и изпълнява функцията на единно 
звено за контакт за администратора или обработващия данни.

Изменение 279

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) не е компетентен да изпълни 
искането; или

а) не е компетентен да изпълни искането 
или дейностите, с които е помолен да 
се заеме; или

Or. en

Обосновка

Надзорен орган, към който е отправено искане за помощ, не може да откаже да се 
съобрази с него, освен ако не е компетентен за искането или за дейностите, с които е 
помолен да се заеме.
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Изменение 280

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

10. Европейският комитет по 
защита на данните може да определи 
формата и процедурите за 
взаимопомощта, посочена в настоящия 
член, както и договореностите за обмена 
на информация чрез електронни 
средства между надзорните органи и 
между надзорните органи и 
Европейския комитет по защита на 
данните, и по-специално 
стандартизирания формат, посочен в 
параграф 6.

Or. en

Обосновка

Може да се остави на усмотрението на Европейския комитет по защита на данните 
вместо на Комисията да посочи формата и процедурите за взаимопомощ.

Изменение 281

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случаите, при които има вероятност 
от операции по обработване на данни да 
бъдат засегнати субекти на данни в 
няколко държави членки, надзорният 
орган на всяка от тези държави членки 
има правото да участва в съвместните 
задачи по разследване или съвместните 
операции, както е целесъобразно. 
Компетентният надзорен орган кани 
надзорния орган на всяка от тези 

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

задачи по разследване или съвместните 
операции, както е целесъобразно. 
Водещият орган съгласно посоченото 
в член 54а кани надзорния орган на 
всяка от тези държави членки да участва 
в съответните съвместни задачи по 
разследване или съвместни операции и 
отговаря без забавяне на искането на 
даден надзорен орган да се включи в
операциите. Водещият орган 
изпълнява функцията на единно звено 
за контакт за администратора или 
обработващия данни.

Or. en

Обосновка

Водещият орган съгласно посоченото в член 54а гарантира координацията на 
съвместните операции между участващите надзорни органи и изпълнява функцията 
на единно звено за контакт за администратора или обработващия данни.

Изменение 282

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Логично изменение, основано на новия механизъм за гарантиране на 
последователност, който поддържа идеята за създаване на водещ орган, но който 
разчита на прякото сътрудничество между отделните органи, за да се гарантира 
последователност. Вж. свързаните изменения на член 51, параграф 1, член 51, 
параграф 1а и член 51, параграф 2.
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Изменение 283

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Логично изменение, основано на новия механизъм за гарантиране на 
последователност, който поддържа идеята за създаване на водещ орган, но който 
разчита на прякото сътрудничество между отделните органи, за да се гарантира 
последователност. Вж. свързаните изменения на член 51, параграф 1, член 51, 
параграф 1а и член 51, параграф 2.

Изменение 284

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Логично изменение, основано на член 34, съгласно който този списък винаги се съставя 
от Европейския комитет по защита на данните, за да се гарантира 
последователност.
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Изменение 285

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Всеки надзорен орган или 
Европейският комитет по защита на 
данните може да поиска който и да било 
въпрос да бъде разгледан в рамките на 
механизма за съгласуваност, по-
специално когато даден надзорен орган 
не представи проектомярката, посочена 
в параграф 2, или не спази задълженията 
за взаимопомощ в съответствие с 
член 55 или за съвместни операции в 
съответствие с член 56, или когато 
компетентен надзорен орган не е 
съгласен с проектомярката, 
предложена от водещия орган 
съгласно член 54а, параграф 5.

Or. en

Обосновка

Логично изменение, основано на новия член 54а (за водещия орган). Всеки надзорен 
орган или Европейският комитет по защита на данните може също така да поиска 
разрешаването на даден въпрос чрез механизма за гарантиране на последователност, 
включително в случаите, когато компетентен надзорен орган не е съгласен с 
проектомярката, предложена от водещия орган. Вж. свързаното изменение на 
член 54а, параграф 3.

Изменение 286

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Европейският комитет по защита на 
данните излиза със становище по 
въпроса, ако такова решение бъде взето 
с обикновено мнозинство на неговите 

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

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

Or. en

Обосновка

Новите крайни срокове, предложени за становище от страна на Европейския 
комитет по защита на данните, се приемат за по-реалистични. Последната част е 
логично изменение, основавано на структурата на член 51.

Изменение 287

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 288

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Ако водещият орган няма намерение да се съобрази с това становище, той 
информира Европейския комитет по защита на данните и Комисията, като дава 
мотивирано становище. По отношение на процедурата това гарантира, че 
становищата на комитета се отчитат във възможно най-голяма степен.

Изменение 289

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

8б. В случай, когато Европейският 
комитет по защита на данните има 
възражения към мярката, наложена 
от надзорния орган съгласно 
посоченото в параграф 9, той може 
да приеме мярка, одобрена с 
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мнозинство от две трети, която е 
задължителна за изпълнение от 
надзорния орган.

Or. en

Обосновка

Европейският комитет по защита на данните може чрез квалифицирано мнозинство 
да приеме окончателно решение, което да е правно обвързващо за надзорния орган. 
Това решение може да подлежи на съдебен контрол (членове 45а, 55, 58). Комисията 
може също да оспори това решение пред Съда на Европейския съюз и да поиска 
отмяна на мярката (член 61а). Това не накърнява независимостта на надзорните 
органи, защото се отнася до независимост от вмешателство от страна на 
правителствата или други субекти. Независимите органи могат също да вземат 
колективно решение в качеството си на надзорен орган, което става задължително 
за тях.
.

Изменение 290

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Този член се заличава като следствие от новия механизъм за гарантиране на 
последователност, предложен от докладчика. Новите опции за Комисията да се 
намесва и оспорва решенията в съда вече са посочени в член 61а (нов).

Изменение 291

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Временно преустановяване на 
проектомярка

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Този член се заличава като следствие от новия механизъм за гарантиране на 
последователност, предложен от докладчика. Новите опции за Комисията да взема 
отношение и оспорва решенията в съда вече са посочени в член 61а (нов).

Изменение 292

Предложение за регламент
Член 61а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 61а
Намеса на Комисията

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

Or. en

Обосновка

Комисията може да приеме решение по въпрос, разгледан в рамките на новия 
механизъм за съгласуваност, което трябва да бъде изцяло взето предвид от 
съответния надзорен орган. В случай че надзорният орган не се съобрази с решението 
на Комисията, той трябва да предостави мотивирано становище. Като крайна 
мярка Комисията може да оспори решение със задължителен характер на 
Европейският комитет по защита на данните пред Съда на Европейския съюз и да 
поиска преустановяване на мярката.
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Изменение 293

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да приеме актове за 
изпълнение:

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

Or. en

Изменение 294

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването на този член е следствие от новия механизъм за гарантиране на 
последователност, предложен от докладчика. Новите опции за Комисията да се 
намесва и оспорва решенията в съда вече са посочени в член 61а (нов).
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Изменение 295

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Форматът и процедурите за новия механизъм за гарантиране на последователност 
следва да бъдат посочени по-скоро от Европейския комитет по защита на данните, 
отколкото от Комисията, тъй като той се отнася предимно до отношенията между 
самите надзорни органи.

Изменение 296

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаването на този член е следствие от новия механизъм за гарантиране на 
последователност, предложен от докладчика. Новите опции за Комисията да се 
намесва и оспорва решенията в съда вече са посочени в член 61а (нов).
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Изменение 297

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Европейският комитет по защита на данните следва също така да действа по молба 
на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 298

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Европейският комитет по защита на данните следва да може да консултира всички 
институции на Съюза.
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Изменение 299

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Европейският комитет по защита на данните следва също така да действа по искане 
на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение 300

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) взема решения относно 
проектомерки на даден надзорен орган 
съгласно член 58, параграф 8б);

Or. en

Обосновка

Изменение, което следва логично въз основа на новия механизъм за гарантиране на 
последователност. Вж. също изменението към член 58, параграф 8б).
.
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Изменение 301

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчава сътрудничеството и 
ефективния двустранен и многостранен 
обмен на информация и практики между
надзорните органи;

д) насърчава сътрудничеството и 
ефективния двустранен и многостранен 
обмен на информация и практики между 
надзорните органи, включително 
координацията на съвместни 
операции и други съвместни 
дейности, когато вземе такова 
решение по искане на един или 
няколко надзорни органа;

Or. en

Обосновка

Следва да бъде засилена ролята на Европейския комитет по защита на данните при 
координирането на съвместни операции и други общи дейности. Това би спомогнало 
също за намаляване на натоварването на малки надзорни органи при разглеждането 
на големи трансгранични случаи.

Изменение 302

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Комисията следва да вземе под внимание експертния потенциал на Европейския 
комитет по защита на данните, когато подготвя делегираните актове и актовете за 
изпълнение.
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Изменение 303

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията задачите на Европейския комитет по защита на 
данните са редуцирани до известна степен в сравнение с предвидените от работната 
група по член 29 съгласно член 30 от Директива 95/46/ЕО. С това изменение отново се 
добавя задачата за разработване на кодекси за поведение, както е в член 30, 
параграф 1, буква г) от Директива 95/46/ЕО.

Изменение 304

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменение, което следва логично въз основа на измененията на параграф 1. Ако 
Европейският комитет по защита на данните действа по искане на Европейския 
парламент или на Съвета, те следва да са в състояние да определят съответен срок.
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Изменение 305

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският комитет по защита на 
данните информира редовно и 
своевременно Комисията за резултатите 
от своите дейности. Той изготвя 
годишен доклад за ситуацията по 
отношение на защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на 
лични данни в Съюза и в трети държави. 
В доклада се включва прегледът на 
практическото прилагане на насоките, 
препоръките и най-добрите практики, 
посочен в член 66, параграф 1, буква в).

1. Европейският комитет по защита на 
данните информира редовно и 
своевременно Комисията за резултатите 
от своите дейности. Той изготвя най-
малко веднъж на всеки две години
доклад за ситуацията по отношение на 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни 
в Съюза и в трети държави. В доклада се 
включва прегледът на практическото 
прилагане на насоките, препоръките и 
най-добрите практики, посочен в 
член 66, параграф 1, буква в).

Or. en

Обосновка

Ако трябва да се изпълнява добре, по-осъществимо изглежда Европейският комитет 
по защита на данните да изготвя доклад за ситуацията по отношение на защитата 
на данните в Съюза и в трети държави на всеки две години.

Изменение 306

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Европейският комитет по защита на 
данните взема решения с обикновено 
мнозинство на членовете си, освен ако 
не е предвидено друго в процедурния му 
правилник и независимо от 
процедурата съгласно член 58, 
параграф 8б).

Or. en
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Обосновка

Изменение, което следва логично въз основа на новия параграф 8б от член 58. 
Квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете му е необходимо за приемане на 
обвързващи решения по механизма за съгласуваност. Освен това комитетът може 
също така да приеме в своя процедурен правилник други разпоредби относно 
вземането на решения.

Изменение 307

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Не е необходимо един от двамата заместник-председатели да бъде непременно 
ЕНОЗД, тъй като регламентът дори не се прилага по отношение на институции и 
агенции на ЕС. Комитетът следва да бъде свободен да взема решения относно 
собствените си длъжности.

Изменение 308

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Продължителността на мандата е приведена в съответствие с 
продължителността на мандата на националните ОЗД.

Изменение 309

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Обсъжданията на Европейския 
комитет по защита на данните са 
поверителни, освен ако в процедурния 
правилник не е предвидено друго.
Дневният ред на заседанията на 
комитета се оповестява публично.

Or. en

Обосновка

Предложението има за цел да осигури повече прозрачност.

Изменение 310

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE501.927v02-00 202/238 PR\922387BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост да се предвидят по-добри възможности за ефективна 
правна защита, включително чрез сдружения, действащи в обществен интерес, не 
само сдружения, специализирани в защитата на данните. Вж. свързаното с това 
изменение на съображение 112.

Изменение 311

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В изменението се пояснява, че изключението не се прилага по отношение на публични 
органи на трети държави, тъй като това по същество ще лиши субектите на 
данните от съответен механизъм за правна защита.
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Изменение 312

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всички структури, организации или 
сдружения, посочени в член 73, 
параграф 2, имат право да упражняват 
правата, посочени в членове 74, 75 и 77, 
от името на един или повече субекти на 
данни.

Or. en

Обосновка

Пояснение, че сдруженията, действащи в обществен интерес, могат да завеждат 
производства пред съдилища от името на субекти на данни, с цел да се гарантира 
спазването на настоящия регламент. Вж. свързаното с това изменение на член 73, 
параграф 2, съображение 112.

Изменение 313

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Следва да се присъжда обезщетение и за неимуществени вреди, като страдания или 
загубено време, тъй като те може да са от по-голямо значение за субекта на 
данните.
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Изменение 314

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Ако в обработването са участвали 
повече от един администратор или 
обработващ лични данни, те са
солидарно отговорни за целия размер 
на вредите.

Or. en

Изменение 315

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Наложително е да се зачита принципът за избягване на двойната отговорност (ne bis 
in idem), за да се предотврати налагането на двойни санкции за едно и също деяние.

Изменение 316

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 

2. Административните санкции във 
всеки отделен случай следва да бъдат 



PR\922387BG.doc 205/238 PE501.927v02-00

BG

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

ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Надзорният орган взема 
предвид всички обстоятелства от 
значение, за да определи вида, 
степента и размера на 
административната санкция, като 
надлежно отчита следните 
критерии:

Or. en

Обосновка

Докладчикът подкрепя засилването на ролята на надзорните органи по отношение на 
правомощията за разследване и налагането на санкции. Въпреки това предложението 
на Комисията имаше твърде прескриптивен характер. Предложената нова система 
от санкции се опира на набор от критерии, които трябва да бъдат взети предвид, за 
да се определи административната санкция, включително размерът на 
административната глоба, която надзорният орган може да наложи. 

Изменение 317

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Надзорният орган взема предвид 
всички обстоятелства от значение, 
за да определи вида, степента и 
размера на административната 
санкция, като надлежно отчита 
следните критерии:
а) естеството, тежестта и 
продължителността на 
нарушението;
б) дали то е извършено умишлено или 
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по небрежност;
в) степента на отговорност на 
физическото или юридическото лице, 
както и наличието на предишни 
нарушения от това лице;
г) техническите и организационните 
мерки и процедури, които се прилагат 
съгласно членове 23 и 30;
д) особените категории лични данни, 
засегнати от нарушението;
е) повторяемостта на нарушението;
ж) степента на вредите, понесени от 
субектите на данните;
з) имущественият интерес, 
подтикнал лицето, носещо 
отговорност, да извърши 
нарушението, и размерът на 
реализираната печалба или 
избегнатата загуба от лицето, 
носещо отговорност, доколкото те 
могат да бъдат определени;
и) степента на сътрудничество с 
надзорния орган с цел отстраняване 
на нарушението и намаляване на 
евентуалните неблагоприятни 
последици от нарушението;
й) отказа от сътрудничество или 
препятстването на наблюдения, 
одити и проверки от надзорните 
органи съгласно член 53.

Or. en

Обосновка

Докладчикът подкрепя засилването на ролята на надзорните органи по отношение на 
правомощията за разследване и налагането на санкции. Въпреки това предложението 
на Комисията имаше твърде прескриптивен характер. Предложената нова система 
от санкции се опира на набор от критерии, които трябва да бъдат взети предвид, за 
да се определи административната санкция, включително размерът на 
административната глоба, която надзорният орган може да наложи.
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Изменение 318

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

Докладчикът подкрепя засилването на ролята на надзорните органи по отношение на 
правомощията за разследване и налагането на санкции. Въпреки това предложението 
на Комисията имаше твърде прескриптивен характер. Предложената нова система 
от санкции се опира на набор от критерии, които трябва да бъдат взети предвид, за 
да се определи административната санкция, ако е необходима такава.

Изменение 319

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Надзорният орган налага глоба, 
която не надвишава 250 000 EUR, а в 
случай на предприятие 0,5 % от 
годишния му световен оборот, на всеки, 
който умишлено или по небрежност 
нарушава член 12, параграфи 1 и 2.

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

Or. en

Обосновка

Нарушенията на член 12, параграф 4 са преместени в параграф 5, тъй като 
налагането на неправомерна такса за искания за достъп, подадени от субекти на 
данни, има възпиращ ефект върху тях и представлява действие, водено от 
материален интерес. Следователно това би следвало да бъде утежняващо 
обстоятелство. Понастоящем някои администратори на данни злоупотребяват с 
подобни такси, с цел да откажат субектите на данни от упражняването на правата 
им. Вж. свързаното с това изменение на параграф 5.

Изменение 320

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Надзорният орган налага глоба, 
която не надвишава 500 000 EUR, а в 
случай на предприятие 1 % от годишния 
му световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност нарушава
член 11, член 12, параграфи 3 и 4, 
членове 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 и 28, 
член 31, параграф 4, член 44, 
параграф 3, членове 80, 82 и 83.

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

Or. en

Обосновка

Нарушенията на член 12, параграф 4 са преместени от параграф 4 в параграф 5, тъй 
като налагането на неправомерна такса за искания за достъп, подадени от субекти 
на данни, има възпиращ ефект върху тях и представлява действие, водено от 
материален интерес. Следователно това би следвало да бъде утежняващо 
обстоятелство. Понастоящем някои администратори на данни злоупотребяват с 
подобни такси, с цел да откажат субектите на данни от упражняването на правата 
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им. Вж. свързаното с това изменение на параграф 4.

Изменение 321

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Надзорният орган налага глоба, 
която не надвишава 1 000 000 EUR, а в 
случай на предприятие 2 % от годишния 
му световен оборот, на всеки, който 
умишлено или по небрежност нарушава
други разпоредби на настоящия 
регламент, непосочени в 
параграфи 4 и 5.

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

Or. en
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Обосновка

Предложената формулировка гарантира, че за всяко нарушение на регламента, което 
не е описано в параграфи 4 или 5, може да бъде наложена административна глоба.

Изменение 322

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Европейският комитет по 
защита на данните редовно извършва 
оценка и осигурява съгласуваност 
между надзорните органи при 
налагането на санкции в 
съответствие с член 66. 

Or. en

Обосновка

Европейският комитет по защита на данните има най-подходящата позиция, за да 
гарантира съгласуваност между органите при налагането на санкции.

Изменение 323

Предложение за регламент
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени в 
параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2.

7. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като поиска 
становището на Европейския 
комитет по защита на данните, да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 86 с цел 
актуализиране на размера на 
административните глоби, посочени в 
параграфи 4, 5 и 6, като се вземат 
предвид критериите, посочени в 
параграф 2, и развитието на 
стандартната издръжка на живота.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е редовно да се актуализират абсолютните размери на глобите, 
предвидени в регламент, който следва да действа през известен период от време. Все 
пак процентните суми не могат да се променят посредством подобни делегирани 
актове.

Изменение 324

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е редовно да се актуализират абсолютните размери на глобите, 
предвидени в регламент, който следва да действа през известен период от време. Все 
пак процентните суми не могат да се променят посредством подобни делегирани 
актове.
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Изменение 325

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на настоящия регламент и
в съответствие с член 9, параграф 2, 
буква з) обработването на лични данни 
за здравословното състояние трябва да 
се основава на правото на Съюза или на 
правото на държава членка, в което са 
предвидени подходящи и специални 
мерки за гарантиране на законните 
интереси на субекта на данните, и да е 
необходимо:

1. В съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент, и 
по-специално, в съответствие с член 9, 
параграф 2, буква з) обработването на 
лични данни за здравословното 
състояние трябва да се основава на 
правото на Съюза или на правото на 
държава членка, в което са предвидени 
подходящи и специални мерки за 
гарантиране на интересите и 
основните права на субекта на данните, 
и да е необходимо:

Or. en

Обосновка

Пояснение, тъй като понятието „законни интереси“ обикновено се отнася до 
администратора, а не до субекта на данни, вж. член 6, параграф 1а.

Изменение 326

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато целите, посочени в букви 
от а) до в) от параграф 1, могат да се 
постигнат без използването на лични 
данни, такива не се използват за тези 
цели.

Or. en

Обосновка

Пояснение, че принципът за свеждане до минимум на обработваните лични данни се 
прилага също, когато това е уредено от правото на държава членка. Медицинските 
данни са изключително чувствителни и заслужават максимална защита.
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Изменение 327

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Пояснение, че принципът за свеждане до минимум на обработваните лични данни се 
прилага също, когато това е уредено от правото на държава членка. Медицинските 
данни са изключително чувствителни и заслужават максимална защита.

Изменение 328

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В правото на държавите членки 
може да се предвидят изключения от 
изискването за съгласие за 
обработване на данни за научни 
изследвания, както е посочено в 
параграф 2, по отношение на научни 
изследвания, които служат на 
изключително важни обществени 
интереси, ако в противен случай е 
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възможно тези изследвания да не 
могат да се осъществят. Въпросните 
данни се обработват анонимно или, 
ако това е невъзможно за целите на 
научното изследване, под псевдоним 
по най-високи технически стандарти 
и се вземат всички необходими мерки 
за предотвратяване на повторната 
идентификация на субектите на 
данните. За такова обработване на 
данни е наложително да има 
предварително разрешение от 
компетентния надзорен орган в 
съответствие с член 34, параграф 1.

Or. en

Обосновка

С измененията на параграфи 2 и 2а се гарантира, че медицинските данни, които са 
изключително чувствителни, може да се използват без съгласието на субекта на 
данните само ако това служи на изключително важен обществен интерес, и в този 
случай данните трябва да се използват анонимно или най-малко под псевдоним, като 
се прилагат най-високи технически стандарти. Вж. препоръка № R (97) 5 на 
Комитета на министрите при Съвета на Европа относно защитата на 
медицинските данни, параграф 9.

Изменение 329

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 330

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Добавя се задължение за уведомяване по подобие на членове 80, 82 и 84.

Изменение 331

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE501.927v02-00 218/238 PR\922387BG.doc

BG

ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

както и за целите на упражняване и 
ползване на индивидуална или 
колективна основа на правата и 
облагите от заетостта, а също и за 
целите на прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Or. en

Изменение 332

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като поиска 
становището на Европейския 
комитет по защита на данните, да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за гаранциите при 
обработването на лични данни за 
целите, посочени в параграф 1.

Or. en

Изменение 333

Предложение за регламент
Член 82а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82а
Обработване на данни в контекста на 

социалното осигуряване
1. Държавите членки могат, в 
съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент, 
да приемат специални законови 



PR\922387BG.doc 219/238 PE501.927v02-00

BG

разпоредби, с които се уточняват 
подробно условията за обработването 
на лични данни от техните публични 
институции и отдели в контекста на 
социалното осигуряване, ако това се 
извършва в обществен интерес.
2. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби, които 
приема съгласно параграф 1, най-късно 
до датата, посочена в член 91, 
параграф 2, и я уведомява незабавно за 
всяко последващо изменение, което ги 
засяга.

Or. en

Обосновка

Подобно на трудовите правоотношения социалното осигуряване е доста сложна 
област, уредена с големи подробности на национално равнище. Поради това 
държавите членки следва да имат възможността да приемат или запазят специални 
закони, уреждащи подробностите по защитата на данните за публичните 
институции в тази сфера.

Изменение 334

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В рамките на настоящия регламент 
лични данни, които не попадат в 
категориите данни, обхванати от 
членове 8 и 9, могат да се обработват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели само ако:

Or. en

Обосновка

Данни за деца и чувствителни данни могат да се използват за научни изследвания само 
при условията на новите параграфи 1а и 1б. Те могат да се използват без съгласието 
на субектите на данните само ако това служи на изключително важен обществен 
интерес, и в този случай данните трябва да се използват анонимно или поне под 
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псевдоним, като се прилагат най-високи технически стандарти.

Изменение 335

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 336

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При спазване на изключението по 
параграф 1б, данни, които попадат в 
категориите данни, обхванати от 
членове 8 и 9, могат да се обработват 
за исторически, статистически или 
научноизследователски цели само със 
съгласието на субектите на данните.

Or. en

Обосновка

По правило данни за деца и чувствителни данни могат да се използват за научни 
изследвания само със съгласието на субекта на данните.
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Изменение 337

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

В случаи, когато субектите на данни не са дали съгласието си, чувствителни данни и 
данни за деца следва да се използват за научноизследователски цели само ако това се 
основава на закон и служи на изключително важен обществен интерес. В противен 
случай всяко „изследване“, независимо дали е академично или корпоративно, 
включително т. нар. проучване на пазара, би могло да се използва като претекст да не 
се зачитат всички мерки за защита, предвидени в други части на настоящия 
регламент, подобно на член 6 относно законосъобразността на обработването и т.н. 
Формулировката е идентична с предложените разпоредби в член 81.
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Изменение 338

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Изменение 339

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

ОбосновкаНаучноизследователските цели не следва да вземат превес над интереса на 
субектите на данните от това те да не бъдат публикувани. Вж. свързания с това 
член 17, параграф 2.
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Изменение 340

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) субектът на данните е обявил 
публично данните.

б) субектът на данните е обявил 
публично данните.

Or. en

Изменение 341

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Заличаване на правомощието за приемане на делегирани актове, тъй като това би 
могло да засегне съществени елементи на законодателния акт. В текста на 
регламента следва да се предвидят допълнителни изисквания (както е направено в 
новите параграфи 1а и 1б).
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Изменение 342

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за тези разпоредби в 
своето право, които приема съгласно 
параграф 1б, най-късно до датата, 
посочена в член 91, параграф 2, и я 
уведомява незабавно за всяко 
последващо изменение, което ги 
засяга.

Or. en

Обосновка

Задължение за уведомяване по подобие на членове 80, 82 и 84.

Изменение 343

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В съответствие с разпоредбите, 
установени в настоящия регламент,
държавите членки могат да приемат 
специални разпоредби по отношение на 
администраторите или обработващите 
лични данни, които по силата на 
националното право или на разпоредби, 
установени от компетентните 
национални органи, са обвързани със 
задължение за опазване на 
професионална тайна или с други 
равностойни задължения за опазване на 
тайна, когато това е необходимо и 
пропорционално за съгласуване на 
правото на защита на личните данни със 
задължението за опазване на тайна, с 
които разпоредби да установят:
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задължението за опазване на тайна.
а) правата на субектите на данни, 
предвидени в членове 11—20, в 
съответствие с член 21;
б) правомощията за разследване на 
надзорните органи, предвидени в 
член 53, параграф 2.

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

Специалните разпоредби, посочени в 
параграф 1, се прилагат само по 
отношение на лични данни, които 
администраторът или обработващият 
лични данни е получил в хода на 
дейност, подлежаща на това задължение 
за опазване на тайна.

Or. en

Обосновка

Пояснение, че в случай на професии, обвързани със задължения за опазване на тайна, 
правото на субекта на данни на достъп до тях, на заличаване или боравене с тях 
може да бъде ограничено, за да се защити задължението за опазване на тайна. 

Изменение 344

Предложение за регламент
Член 85а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 85а
Спазване на правата на човека

Настоящият регламент не изменя 
задължението за спазване на 
основните права и основните правни 
принципи, залегнали в член 6 от ДЕС, 
и не засяга задълженията, възложени 
на съдебните органи в това 
отношение.

Or. en

Обосновка

Предпазна клауза във връзка с основните права, за да се гарантира, че националните 
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равнища на защита на данните и другите основни права няма да бъдат нарушени при 
прилагането на настоящия регламент.

Изменение 345

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, параграф 4в, 
член 11, параграф 2б, член 12, 
параграф 5, член 14, параграф 7, 
член 17, параграф 9, член 22, 
параграф 4, член 31, параграф 5, 
член 32, параграф 5, член 33, 
параграф 6, член 38, параграф 4,
член 39, параграф 2, член 41, 
параграф 3, член 41, параграф 5,
член 79, параграф 7, член 81, 
параграф 3) и член 82, параграф 3, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 346

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 5, член 8, 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, параграф 4в, 
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параграф 3, член 9, параграф 3,
член 12, параграф 5, член 14, 
параграф 7, член 15, параграф 3,
член 17, параграф 9, член 20, 
параграф 6, член 22, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 26, 
параграф 5, член 28, параграф 5,
член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, 
член 33, параграф 6, член 34, 
параграф 8, член 35, параграф 11, 
член 37, параграф 2, член 39, 
параграф 2, член 43, параграф 3,
член 44, параграф 7, член 79, 
параграф 6, член 81, параграф 3,
член 82, параграф 3) и член 83, 
параграф 3 може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

член 11, параграф 2б, член 12, 
параграф 5, член 14, параграф 7, 
член 17, параграф 9, член 22, 
параграф 4, член 31, параграф 5, 
член 32, параграф 5, член 33, 
параграф 6, член 38, параграф 4,
член 39, параграф 2, член 41, 
параграф 3, член 41, параграф 5,
член 79, параграф 7, член 81, 
параграф 3 и член 82, параграф 3, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 347

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 6, 
параграф 5, член 8, параграф 3, член 9, 
параграф 3, член 12, параграф 5, 
член 14, параграф 7, член 15, 
параграф 3, член 17, параграф 9, 
член 20, параграф 6, член 22, 
параграф 4, член 23, параграф 3,
член 26, параграф 5, член 28, 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 7, 
параграф 4в, член 11, параграф 2б,
член 12, параграф 5, член 14, 
параграф 7, член 17, параграф 9, 
член 22, параграф 4, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5, 
член 33, параграф 6, член 38, 
параграф 4, член 39, параграф 2, 
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параграф 5, член 30, параграф 3,
член 31, параграф 5, член 32, 
параграф 5, член 33, параграф 6, 
член 34, параграф 8, член 35, 
параграф 11, член 37, параграф 2,
член 39, параграф 2, член 43, 
параграф 3, член 44, параграф 7, 
член 79, параграф 6, член 81, 
параграф 3, член 82, параграф 3) и 
член 83, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

член 41, параграф 3, член 41, 
параграф 5, член 79, параграф 7,
член 81, параграф 3 и член 82, 
параграф 3, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от четири месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 348

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията приема делегираните 
актове по член 17, параграф 9, член 31, 
параграф 5, член 32, параграф 5 и 
член 33, параграф 6 не по-късно от 
[шест месеца преди датата, посочена 
в член 91, параграф 2]. Комисията 
може да удължи този срок с шест 
месеца.

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на правна сигурност делегираните актове, в които допълнително 
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се уточняват изискванията и условията за упражняването на правото на заличаване 
и „правото да бъдеш забравен“, за уведомяването на надзорния орган за нарушение на 
сигурността на лични данни и информирането на субекта на данните за нарушение на 
сигурността на личните данни и за оценка на въздействието върху защитата на 
данните се приемат своевременно преди прилагането на настоящия регламент.

Изменение 349

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменение, което следва логично от изменението във връзка с това оценката на 
адекватността на трети държави да се извършва не с акт за изпълнение, а с 
делегиран акт и отпадането на възможността за спешна процедура. Вж. свързаното 
с това изменение на член 41, параграф 5, в който се съдържа единственото 
позоваване на член 87, параграф 3.

Изменение 350

Предложение за регламент
Член 89а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 89а
Обработване на данни от 

институциите, органите, службите 
и агенциите на Съюза

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

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да гарантира съгласуваност между регламента и 
законодателните актове, които регламентират институциите, органите и 
агенциите на ЕС, като например Регламент (ЕО) № 45/2001, но също така и на всички 
агенции на ЕС, които понастоящем имат свои собствени разпоредби за защита на 
личните данни, което води до смесица от правила и това доста затруднява субекта 
на данните да упражнява правата си. 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

В съответствие с член 8 от Хартата на ЕС правото на защита на личните данни:

1. Всеки има право на защита на своите лични данни. 
2. Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени 

цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на 
друго предвидено от закона легитимно основание. Всеки има право на достъп до 
събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска поправянето 
им.

3. Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган.

След приемането на Директива 95/46/ЕО за защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни много неща се 
промениха в областта на защитата на данните, особено новите технически разработки, 
увеличеното събиране и обработване на лични данни, включително за целите на 
правоприлагането, с цяла сложна гама от приложими правила за защита на данните и 
глобализация на пазарите и сътрудничеството.
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При това директивата не успя да постигне подходящо хармонизиране поради 
различното прилагане на нейните разпоредби в държавите членки. В този контекст 
стана все по-трудно за физическите лица („субектите на данни“) да упражняват правото 
си на защита на данните.

И накрая, директивата възпрепятства развитието на единния пазар, като предприятията 
(контролиращи и обработващи личните данни — „администраторите на данни“) и 
физическите лица се сблъскват с различия в изискванията за защита на данните.

След влизането в сила на Договора от Лисабон Съюзът разполага с изрично 
формулирана правна основа за защитата на данните, която обхваща обработването на 
личните данни в публичния и частния сектор, но също и контекста на 
правоприлагането (в резултат от разпада на предлисабонската „стълбова структура“) 
(член 16, параграф 2 от ДФЕС). Комисията използва член 16, параграф 2 от ДФЕС като 
правна основа, за да представи предложения за преразглеждане на рамката на Съюза за 
защитата на данните. Тя предлага регламент (COM (2012)11), който ще замени 
Директива 95/46/ЕО (докладчик: Jan Philipp Albrecht, Greens/EFA) и директива 
(COM(2012)10), която ще замени Рамково решение 2008/977/ПВР, относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи 
за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или изпълнението на наказателни санкции и относно 
свободното движение на такива данни (докладчик: Dimitrios Droutsas, S&D). И двамата 
докладчици подкрепят целта да се установи напълно съгласувана, хармонична и 
стабилна рамка с висока степен на защита за всички дейности по обработване на данни 
в ЕС.1 За да се постигне тази цел, предложенията на Комисията трябва да се разглеждат 
като единен пакет, който изисква координиран законодателен подход за двата текста.

Състояха се обширни разисквания относно реформата в областта на защитата на 
данните между докладчиците и докладчиците в сянка, докладчиците по становища и 
докладчиците в сянка на комисиите (ITRE, IMCO, JURI, EMPL), председателството на 
Съвета, Комисията и заинтересовани страни (органи по защита на данните, национални 
органи, организации на промишлеността, гражданските права и потребителите, 
академични експерти), за да се осигури широка подкрепа за подхода на Парламента.

На 29 май 2012 г. комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
(LIBE) организира работен семинар със заинтересованите страни. Също така на 9 и 10 
октомври 2012 г. LIBE проведе годишното си междупарламентарно заседание на 
комисията (МЗК) заедно с националните парламенти в областта на свободата,
сигурността и правосъдието относно пакета за реформа в областта на защитата на 
личните данни. Четири работни документа бяха съставени относно пакета за реформа в 
областта на защитата на личните данни.

Позиция на проекторегламента относно защитата на данните
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Предложението на Комисията се основава на следните цели:
– всеобхватен подход към защитата на данните;
– укрепване на правата на физическите лица;
– по-нататъшно развитие на измерението на вътрешния пазар и гарантиране на по-
добро прилагане на правилата в областта на защитата на данните; както и
– засилване на глобалното измерение.

Докладчикът подкрепя тези амбиции. Предложеният от него подход е съобразен с тези 
положения.

Всеобхватен подход към защитата на данните

Както се посочва в работния документ от 6 юли 2012 г.1, докладчикът приветства 
факта, че Комисията е избрала да замени Директива 95/46/ЕО с (пряко приложим) 
регламент, тай като това ще намали разпокъсания подход спрямо защитата на данните 
между държавите членки.

Докладчикът също така е съгласен с прагматичния подход, избран от Комисията, да се 
остави възможността на държавите членки, в съответствие с регламента, да запазят или 
да приемат специални правила относно въпроси като свободата на изразяване, 
професионалната тайна, здравеопазването и заетостта (членове 81—85). Специално се 
указва работата на комисията по заетост и социални въпроси, която трябва да даде 
становище по член 82.2

Институциите на ЕС не са включени в обхвата на новия регламент. Въпреки това те 
следва да бъдат обхванати, за да се гарантира съгласувана и единна рамка в целия 
Съюз. Това ще изисква адаптиране на правните инструменти на ЕС, особено на 
Регламент (ЕО) № 45/2001, за да се приведат в пълно съответствие с общия регламент 
относно защитата на данните, преди същият да бъде приложен. Докладчикът вижда 
също така нужда от повече разисквания на хоризонтално равнище относно начините за 
преодоляване на фрагментацията на действащите разпоредби в областта на защитата на 
данните за различните агенции на ЕС (като Европол и Евроюст) и за гарантиране на 
съгласуваност с пакета относно защитата на личните данни. (член 2, буква б), член 89, 
буква а)). 

Докладчикът изразява дълбоко съжаление, че предложението на Комисията не обхваща 
сътрудничеството в областта на правоприлагането (за което е предложена отделна 
директива). Това води до правна несигурност по отношение на правата и задълженията 
в случай на проблеми с граничен характер, например когато до търговските данни 
получават достъп правоприлагащи органи за целите на правоприлагането и се извършва 
пренос между органи, отговарящи за правоприлагането, и органи с други отговорности. 
Докладът относно предложената директива се занимава с тези въпроси и предлага 
изменения. Регламентът уточнява, че изключването от неговия обхват се отнася само 
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до компетентните публични органи, извършващи правоприлагащи дейности (нечастни 
субекти), и че приложимото законодателство следва да предостави подходящи 
гаранции, основаващи се на принципите на необходимост и пропорционалност (член 2, 
буква д), член 21).

Териториалният обхват на регламента е важен въпрос за последователното прилагане 
на законодателството на ЕС относно защитата на данните. Докладчикът желае да 
изясни факта, че регламентът следва да се прилага и за администратор, неустановен в 
Съюза, когато дейностите по обработване на данни са насочени към предлагане на 
стоки или услуги на субекти на данни в Съюза, независимо дали се изисква заплащане 
за тези стоки или услуги, или са насочени към наблюдение на тези субекти на данни 
(член 3, параграф 2).

Регламентът се нуждае от всеобхватност също и по отношение на предоставяне на 
правна сигурност. Широката употреба на делегирани актове и актове за изпълнение е в 
противоречие с тази цел. Ето защо докладчикът предлага заличаването на известен 
брой разпоредби, които предоставят на Комисията правомощия да приема делегирани 
актове. Въпреки това, с цел да се предложи, при възможност, правна сигурност, 
докладчикът замени няколко акта с по-подробни формулировки в регламента 
(например: член 6, параграф 1б; член 15; член 35, параграф 10). На други места 
докладчикът предлага да се възложи на Европейския комитет по защита на данните 
(ЕКЗД) задачата за допълнително уточняване на критериите и изискванията за 
определена разпоредба, вместо да се предоставят на Комисията правомощия да приема 
делегиран акт. Причината е, че в тези случаи въпросът е свързан със сътрудничество 
между националните надзорни органи и че те са в по-добра позиция да определят 
принципите и практиките, които да бъдат приложени (например: член 23, параграф 3; 
член 30, параграф 3; член 42, параграф 3; член 44, параграф 7; член 55, параграф 10).

Затвърждаване на правата на физическите лица

Тъй като регламентът прилага основно право, се отхвърля ограничаване на 
материалния обхват, особено по отношение на определението за „лични данни“, като 
например се въвеждат субективни елементи, свързани с усилията, които 
администраторът на данни трябва да положи, за да установи личните данни. 
Концепцията за личните данни се уточнява допълнително с обективни критерии 
(член 4, параграф 1; съображения 23 и 24). На основателните опасения относно 
конкретни стопански модели може да се противодейства, без да се отричат основните 
права на физическите лица. В този контекст докладчикът поощрява използването на 
услуги под псевдоним и анонимно. За използването на данни под псевдоним може да 
има облекчения по отношение на задълженията на администратора на данни (член 4, 
параграф 2, буква а) и параграф 10, съображение 23).

Съгласието следва да продължи да бъде крайъгълен камък на подхода на ЕС за защита 
на данните, тъй като това е най-добрият начин физическите лица да проследяват 
дейностите по обработването на данните. Информацията, подавана към субектите на 
данни, следва да бъде представена в лесно разбираема форма, като например чрез 
стандартизирани лога или икони (член 11, параграфи 2а и 2б). Техническите стандарти, 
които изразяват ясните желания на даден субект, могат да бъдат разглеждани като 
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валидна форма на предоставяне на изрично съгласие (член 7, параграф 2а, член 23).

За да се осигури информирано съгласие за дейности в областта на профилирането, тези 
дейности трябва да бъдат определени и регламентирани (член 4, параграф 3б, член 14, 
параграф 1, букви ж), жа) и жб), член 15, параграф 1, член 20). Други правни основания 
за обработването, различни от съгласието, особено „законните интереси“ на 
администратора на данни, следва да бъдат ясно определени (изменението, заменящо 
член 6, параграф 1, буква е) с нов член 6, параграфи 1а—1в).

Ограничаването на целта е основен елемент на защитата на данните, тъй като защитава 
субектите на данни от непредвидимо разширяване на обработването на данните. 
Промяната на целта на личните данни след тяхното събиране не следва да бъде 
възможна само въз основа на законния интерес на администратора на данни. Поради 
това докладчикът предлага да се заличи член 6, параграф 4, вместо същият да бъде 
разширяван.

Докладчикът подкрепя да се затвърди правото на достъп с право на преносимост на 
данните, така че, като имат възможност да преместват своите данни от една платформа 
на друга в цифровата ера, субектите на данните, също и в ролята им на потребители, да 
могат основателно да очакват да получават своите лични данни в масово използван 
електронен формат (член 15, параграф 2, буква а)). Поради това докладчикът предлага 
да се обединят членове 15 и 18.

Правото на заличаване и правото на коригиране продължават да бъдат важни за 
субектите на данни, тъй като все повече информация се оповестява, което може да има 
значителни последствия. Правото на субекта на данни „да бъде забравен“ следва да се 
разглежда в този контекст; предложените изменения изясняват тези права във връзка с 
цифровата среда, като същевременно запазват общото изключение за свободата на 
изразяване. В случая на прехвърляне на данни към трети страни или публикуването им 
без съответно правно основание, първоначалният администратор на данни следва да 
бъде задължен да уведоми тези трети страни и да гарантира заличаването на данните. 
Ако обаче физическото лице се е съгласило данните му да бъдат публикувани, „правото 
да бъде забравено“ не е нито основателно, нито реалистично (член 17, съображение 54).

Правото на възражение срещу по-нататъшното обработване на данните следва винаги 
да бъде безплатно и следва да се представя изрично на субекта на данните, като се 
използват ясни, недвусмислени и адаптирани формулировки (член 19, параграф 2). 
Съществува също така необходимост да се предвидят по-добри възможности за 
ефективна правна защита, включително чрез сдружения, действащи в обществен 
интерес (членове 73 и 76).

По-нататъшно развитие на измерението на вътрешния пазар и гарантиране на по-
добро прилагане на правилата в областта на защитата на данните

Докладчикът приветства предложеното преминаване от изисквания за уведомяване на 
органите за защита на данните (ОЗД) към практическа отчетност и корпоративни 
длъжностни лица по защита на данните (ДЛЗД). Предложеният регламент може да бъде 
опростен чрез сливането на правото на информация и изискванията за документация, 
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тъй като по същество те са две страни на една и съща монета. Това ще намали 
административната тежест за администраторите на данни и ще улесни физическите 
лица в разбирането и упражняването на техните права (членове 14 и 28). В ерата на 
изчисленията в облак прагът за задължителното определяне на длъжностно лице по 
защита на данните не следва да се основава на размера на предприятието, а по-скоро на 
значението на обработването на данните (категория на личните данни, вид на дейността 
по обработване на данните и брой на физическите лица, чиито данни се обработват) 
(член 35). Изяснява се фактът, че ДЛЗД може да бъде длъжност на непълно работно 
време в зависимост от размера на предприятието и обема на обработваните данни 
(съображение 75).

Защитата на данните още при проектирането и по подразбиране се приветства като 
основна иновация на реформата. Тя би гарантирала, че в действителност се обработват 
само данни, необходими за конкретни цели. Производителите и доставчиците на услуги 
се призовават да въведат подходящи мерки. На Европейския комитет по защита на 
данните се възлага да обезпечи допълнителни насоки (член 23). Измененията във 
връзка с оценките на въздействието върху неприкосновеността на личния живот имат 
за цел да определят още по-конкретно ситуациите, при които тази оценка следва да 
бъде проведена (член 33, параграф 2) и елементите за оценяване (член 33, параграф 3).

Докладчикът предлага да се удължи срокът за уведомяване на надзорния орган относно 
нарушаване на сигурността на личните данни от 24 на 72 часа. Освен това, за да се 
предотврати „умората” от уведомяване на субектите на данни, същите трябва да бъдат 
уведомявани единствено в случаите, когато съществува вероятност нарушението на 
сигурността на данните да повлияе неблагоприятно на защитата на личните данни или 
неприкосновеността на личния живот на субекта на данните, например в случай на 
кражба на самоличност или измама, нанасяне на материални щети, значително 
унижение или вреда на репутацията. Съобщаването следва също да съдържа описание 
на естеството на нарушението на сигурността на личните данни и информация за 
правата, включително за възможностите за съдебна защита (членове 31 и 32). Предлага 
се за уведомленията при нарушения, оценките на въздействието, правото на заличаване 
и правото на субекта да бъде забравен Комисията да приеме делегирани актове преди 
датата на влизане в сила на регламента, за да се гарантира правна сигурност (член 86, 
параграф 5а).

Кодексите за поведение, както и сертифицирането и печатите се подкрепят, но също 
така има нужда да се предвидят стимули за установяването и използването им и по-
ясни правила за принципите, които те трябва да съдържат, и последствията относно 
законосъобразността на обработването на данни, отговорностите и свързаните с това 
въпроси. Кодексите за поведение, за които Комисията е обявила, че са в съответствие с 
регламента, трябва да предоставят противопоставими права на субектите на данните. 
Печатите за сертифициране трябва да определят официалната процедура за издаване и 
отнемане на печат и трябва да гарантират съответствие с принципите за защита на 
данните и правата на субектите на данни (членове 38 и 39).

Регламентът следва да гарантира единна работна рамка за всички органи за защита на 
данните (ОЗД). За да могат да функционират, жизненоважен елемент за ОЗД, които 
трябва да са напълно независими, е необходимостта те да разполагат с достатъчно 
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ресурси, за да изпълняват ефективно задачите си (член 47). Сътрудничеството между 
органите за защита на данните ще бъде засилено в рамките на Европейски комитет по 
защита на данните (ЕКЗД, който ще замени сега съществуващата по член 29 „Работна 
група“). Докладчикът разглежда предвидения механизъм за сътрудничество и 
съгласуване между националните ОЗД като важна крачка в посока към съгласувано 
прилагане на законодателството в областта на защитата на данните в целия ЕС. 
Моделът обаче, предложен от Комисията, не гарантира нужната независимост на 
органите за защита на данните. След като бяха оценени различни варианти, се предлага 
алтернативен механизъм, който запазва идеята за водещ ОЗД, но също така разчита на 
тясното сътрудничество между органите за защита на данните, за да се гарантира 
последователност (членове 51 и 55а). По същество даден ОЗД е компетентен да 
осъществява надзор върху операциите по обработване на данни в рамките на своята 
територия или върху засегнати субекти на данни, които пребивават на неговата 
територия. В случаи, когато дейностите по обработване на данните се извършват от 
администратор или обработващ данни в повече от една държава членка или оказват 
въздействие върху субекти на данни в няколко държави членки, органът за защита на 
данните в главното място на установяване ще бъде водещ орган, който изпълнява 
функциите на единно звено за администратора или обработващия данните (обслужване 
на едно гише). Водещият орган гарантира координацията с участващите органи и се 
консултира с другите органи, преди да приеме някаква мярка. ЕКЗД посочва водещия 
орган в случаите, когато той е неясен или ОЗД нямат съгласие по въпроса. Ако орган за 
защита на данните, който има отношение към даден случай, не се съгласи с
проектомярката, предложена от водещия орган, ЕКЗД издава становище. Ако водещият 
орган няма намерение да се съобрази с това становище, той информира ЕКЗД и 
предоставя мотивирано становище. ЕКЗД може чрез квалифицирано мнозинство да 
приеме окончателно решение, което да е правно обвързващо за надзорния орган. Това 
решение може да подлежи на съдебен контрол (членове 45а, 55, 58). Комисията може 
също да оспори това решение пред Съда на Европейския съюз и да поиска отмяна на 
мярката (член 61а).

Докладчикът подкрепя засилването на ролята на органите за защита на данните по 
отношение на правомощията за разследване и налагането на санкции. Въпреки това 
предложението на Комисията има твърде прескриптивен характер. Докладчикът 
подкрепя един опростен режим, позволяващ повече възможност за преценка на 
органите за защита на данните, като същевременно на ЕКЗД се възлага ролята да 
осигури съгласуваност при прилагането (членове 52, 53, 78, 79). Също така се изяснява 
системата от санкции, като се включват няколко критерия, които трябва да бъдат взети 
предвид, за да се определи размера на глобата, която орган за защита на данните може 
да наложи.

Засилване на глобалното измерение

Както и досега се запазват правомощията на Комисията да приема решения, 
признаващи адекватността или неадекватността на трета държава, територия на трета 
държава и международни организации. Докладчикът обаче отхвърля предложената 
нова възможност да се признава адекватност на сектори в трети държави, тъй като това 
би увеличило правната несигурност и би подкопало целта на Съюза за изграждане на 
хармонизирана и съгласувана международна рамка за защита на данните. Критериите 
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за оценяване на адекватността на трета държава се затвърждават (член 41, параграф 2). 
Предлага се също така установяването на адекватност, което се обявява от Комисията, 
да бъде осъществено чрез делегиран акт вместо акт за изпълнение, за да се даде 
възможност на Съвета и Парламента да се възползват от правото си на контрол 
(член 41, параграфи 3 и 5).

При липсата на решение относно адекватността, с оглед на предоставяне на адекватна 
защита и гаранции администраторът или обработващият лични данни следва да 
предприеме подходящи гарантиращи мерки, като задължителни фирмени правила, 
стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията или от надзорен орган. 
Измененията на член 41, параграф 1а и член 42 изясняват и описват подробно 
основните гаранции, които тези инструменти следва да съдържат.

Предлага се нов член 43а за разрешаване на въпроса, възникнал вследствие на искания 
от страна на публични органи или съдилища в трети държави за достъп до лични 
данни, съхранявани и обработвани в ЕС. Предаването на данни следва да бъде 
разрешено единствено от органа за защита на данните, след като същият се увери, че 
предаването е в съответствие с регламента, и по-специално с член 44, параграф 1, 
буква г) или д). Тази ситуация ще има още по-голямо значение с разрастването на 
изчислителните облаци и се нуждае от вземане на мерки именно тук.

Обобщение

Докладчикът подкрепя целта за укрепване на правото на защита на личните данни, като 
същевременно се осигурява единна законодателна рамка и се намалява 
административната тежест за администраторите на данни. Той предлага да се ограничи 
ролята на Комисията при прилагането до необходимия минимум, като се изяснят 
основни елементи в текста на самия регламент и се остави практическото прилагане на 
механизма за сътрудничество на органите по защита на данните. Докладчикът предлага 
да се придаде още по-голямо значение на използването на технологични мерки при 
защитата на личните данни и да се гарантира съответствие, съчетано със стимули за 
администраторите на данни, ако прилагат подобни мерки. В съответствие с подхода на 
отчетност, ролята на фирмените длъжностни лица по защита на данните се засилва и в 
същото време се ограничава необходимостта от предварителна консултация с 
надзорните органи. Институциите, органите и агенциите на Съюза следва да бъдат 
включени към същата регулаторна рамка в средносрочен план. Ако тези елементи 
могат да бъдат подкрепени от Парламента, Съвета и Комисията, новата законодателна 
рамка относно защитата на данните ще предложи усъвършенствани условия както за 
физическите лица, така и за администраторите на данни, и ще бъде достатъчно 
перспективна през следващите години.

В хода на задълбочената съвместна работа с докладчиците в сянка от всички 
политически групи и с докладчиците по становища докладчикът изготви множество 
изменения, които отразяват обсъжданията между участвалите колеги. Множество 
компромисни решения бяха включени в настоящия доклад, особено по отношение на 
принципите, правните основания за обработването на лични данни, правата на 
субектите на данни, разпоредбите относно администраторите на данни и субектите, 
обработващи данни, механизма на съгласуваност и санкциите. Докладчикът се надява 
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неговите предложения да създадат добра основа за бързо постигане на споразумение в 
ЕС.


