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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). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

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 директива на Европейския парламент и на Съвета 
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
(COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2012)0010),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла в 
Парламента предложението (C7-0024/2012),

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

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Риксдага на Кралство 
Швеция 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 член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A7-0000/2013),

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

2. призовава Комисията отново да се отнесе до Парламента, в случай че възнамерява 
съществено да промени 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 директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Осигуряването на хомогенно и 
високо ниво на защита на личните 
данни на физическите лица и 
улесняването на обмена на лични данни 
между компетентните органи на 
държавите членки са от решаващо 
значение за осигуряването на ефективно 
съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейско сътрудничество. За тази 
цел, нивото на защита на правата и 
свободите 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 
трябва да бъде еднакво във всички 
държави членки.

(7) Осигуряването на хомогенно и 
високо ниво на защита на личните 
данни на физическите лица и 
улесняването на обмена на лични данни 
между компетентните органи на 
държавите членки са от решаващо 
значение за осигуряването на ефективно 
съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейско сътрудничество. За тази 
цел, нивото на защита на правата и 
свободите 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 
трябва да бъде еднакво във всички 
държави членки. В целия Съюз следва 
да се гарантира съгласувано и еднакво 
прилагане на правилата за защита на 
основните права и свободи на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни. 
Ефективната защита на личните 
данни в целия Съюз изисква укрепване 
на правата на субектите на данни и 
на задълженията на онези, които 
обработват личните данни, както и 
равностойни правомощия за 
наблюдение и гарантиране на 
съответствието с правилата за 
защита на личните данни в 
държавите членки.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Ето защо специфичното естество на 
тези области следва да се вземе под 
внимание в отделна директива, която 
да установи правила за защита 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.

(11) Ето защо специфичното естество на 
тези области следва да се вземе под 
внимание в специална директива, която 
да установи правила за защита 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.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Защитата на физическите лица 
следва да бъде неутрална от 
технологична гледна точка и да не 
зависи от използваната техника; в 
противен случай това би създало 
сериозен риск от заобикаляне на закона. 
Защитата на физическите лица следва да 
се прилага за обработването на лични 
данни с автоматични средства, както и 
за ръчното им обработване, ако данните 
се съхраняват или са предназначени да 
се съхраняват в регистър на лични 
данни. Досиетата или групите от 
досиета, както и заглавните им 
страници, които не са структурирани 
съгласно специфични критерии, не 
следва да попадат в приложното поле на 
настоящата директива. Настоящата

(15) Защитата на физическите лица 
следва да бъде неутрална от 
технологична гледна точка и да не 
зависи от използваната техника; в 
противен случай това би създало 
сериозен риск от заобикаляне на закона. 
Защитата на физическите лица следва да 
се прилага за обработването на лични 
данни с автоматични средства, както и 
за ръчното им обработване, ако данните 
се съхраняват или са предназначени да 
се съхраняват в регистър на лични 
данни. Досиетата или групите от 
досиета, както и заглавните им 
страници, които не са структурирани 
съгласно специфични критерии, не 
следва да попадат в приложното поле на 
настоящата директива. Настоящата 
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директива не следва да се прилага 
спрямо обработването на лични данни в 
хода на дейност, която е извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
по-специално дейност, която се отнася 
до националната сигурност, или спрямо 
данни, обработвани от институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза, като Европол и Евроюст.

директива не следва да се прилага 
спрямо обработването на лични данни в 
хода на дейност, която е извън 
приложното поле на правото на Съюза, 
по-специално дейност, която се отнася 
до националната сигурност, или спрямо 
данни, обработвани от институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза, които са предмет на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 или други 
правни инструменти като Решение 
2009/371/ПВР на Съвета за създаване 
на Европейска полицейска служба 
(Европол), или Решение 2002/187/ПВР 
на Съвета за създаване на Евроюст.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Принципите за защита следва да се 
прилагат по отношение на всяка 
информация, отнасяща се до физическо 
лице, което е идентифицирано или може 
да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено физическо лице 
може да бъде идентифицирано, следва 
да се вземат предвид всички средства, 
които вероятно логично биха били 
използвани от администратора или от 
което и да е друго лице за 
идентифициране на посоченото 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.

(16) Принципите за защита следва да се 
прилагат по отношение на всяка 
информация, отнасяща се до физическо 
лице, което е идентифицирано или може 
да бъде идентифицирано. За да се 
определи дали дадено физическо лице 
може да бъде идентифицирано, следва 
да се вземат предвид всички средства, 
които вероятно логично биха били 
използвани от администратора или от 
което и да е друго лице за 
идентифициране на посоченото 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. Предвид значимостта 
на извършващото се понастоящем в 
рамките на информационното 
общество развитие на техниките, 
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използвани за улавяне, предаване, 
манипулиране, записване, съхраняване 
или предаване на данни за 
местонахождението на физически 
лица, които могат да се използват за 
различни цели, включително за 
наблюдение или създаване на профили, 
настоящата директива следва да се 
прилага за обработване, включващо 
такива лични данни.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Всяко обработване на лични 
данни трябва да бъде законосъобразно, 
добросъвестно и прозрачно по 
отношение на засегнатите физически 
лица. По-специално, конкретните 
цели, за които се обработват 
данните, следва да бъдат ясно 
формулирани, законни и определени 
към момента на събирането на 
личните данни. Личните данни следва 
да бъдат подходящи, съответстващи 
и ограничени до необходимия 
минимум за целите, за които се 
обработват. Това налага, по-
специално, ограничаване на събраните 
данни и на срока, за който се 
съхраняват, до строг минимум. 
Личните данни следва да се 
обработват единствено ако целта на 
обработването не може да бъде 
постигната чрез други средства. 
Следва да се предприемат всички 
разумни мерки, за да се гарантира 
коригиране или заличаване на лични 
данни, които са неточни. С цел да се 
гарантира, че данните не се 
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съхраняват по-дълго от 
необходимото, администраторът 
следва да установи срокове за 
тяхното заличаване или периодичен 
преглед.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всяко обработване на лични 
данни трябва да бъде добросъвестно и 
законосъобразно по отношение на 
засегнатите физически лица. По-
специално, конкретните цели, за 
които се обработват данните следва 
да бъдат ясно формулирани.

заличава се

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За целите на 
предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпленията компетентните 
органи имат нужда да запазват и 
обработват лични данни, събрани в 
контекста на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
конкретни престъпления, извън този 
контекст, за да достигнат до 
разбиране на престъпните феномени 

заличава се
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и тенденции, да съберат информация 
относно организираните престъпни 
мрежи и да установят връзки между 
различни разкрити престъпления.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Лични данни не следва да се 
обработват за цели, които са 
несъвместими с целта, за която 
данните са били събрани. Личните 
данни следва да са подходящи, 
релевантни и да не надвишават 
необходимото за целите, за които 
данните се обработват. Следва да се 
предприемат всички разумни мерки, 
за да се гарантира коригиране или 
заличаване на лични данни, които са 
неточни.

заличава се

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) При тълкуването и прилагането 
на общите принципи, свързани с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 

заличава се
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санкции, следва да се вземат предвид 
особеностите на съответния сектор, 
включително конкретните цели, 
които се преследват.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да бъде законосъобразно, 
обработването на лични данни следва да 
е необходимо за спазването на законово 
задължение, на което администраторът е 
обект, за изпълнението от компетентен 
орган на задача от обществен интерес, 
предвидена от закона, или за да бъдат 
защитени жизненоважните 
интереси на субекта на данните или 
на друго лице, или за предотвратяване 
на непосредствена и сериозна заплаха 
за обществената сигурност.

(25) За да бъде законосъобразно, 
обработването на лични данни следва да 
бъде разрешено единствено когато е 
необходимо за спазването на законово 
задължение, на което администраторът е 
обект, за изпълнението от компетентен 
орган на задача от обществен интерес, 
предвидена от правото на Съюза или 
националното право, което следва да 
съдържа ясно формулирани и 
подробни разпоредби най-малко по 
отношение на целите, личните 
данни, конкретните цели и средства, 
да определя или да позволява да се 
определи администраторът, 
процедурите, които да бъдат 
прилагани, използването и 
ограниченията на обхвата на 
всякаква свобода на действие, 
предоставена на компетентните 
органи във връзка с дейностите по 
обработване.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Лични данни не следва да се 
обработват за цели, които са 
несъвместими с целта, за която са 
били събрани. По-нататъшно 
обработване от компетентните 
органи за цел, попадаща в 
приложното поле на настоящата 
директива, която не е съвместима с 
първоначалната цел, следва да бъде 
разрешено единствено в специални 
случаи, в които такова обработване е 
необходимо за спазването на законово 
задължение, основаващо се на 
правото на Съюза или на 
националното право, на което се 
подчинява администраторът, или за 
да бъдат защитени жизненоважните 
интереси на субекта на данните или 
на друго лице, или за предотвратяване 
на непосредствена и сериозна заплаха 
за обществената сигурност. Фактът, 
че данните се обработват за целите 
на правоприлагането, не означава 
непременно, че тези цели са 
съвместими с първоначалната. 
Понятието за съгласувано използване 
трябва да се тълкува ограничително.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 25б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) Обработването на лични данни 
в нарушение на националните 
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разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива, следва да 
бъде прекратено.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) На личните данни, които по своето 
естество са особено чувствителни що се 
отнася до основните права или правото 
на неприкосновеност на личния живот, 
включително генетични данни, се 
полага специална защита. Такива данни 
не следва да се обработват, освен ако 
обработването е изрично разрешено със 
закон, който предвижда подходящи 
мерки за защита на законните интереси 
на субекта на данните, или ако 
обработването е необходимо, за да 
бъдат защитени жизненоважни интереси 
на субекта на данните или на друго 
лице, или ако обработването касае 
данни, които явно са направени 
обществено достояние от субекта на 
данните.

(26) На личните данни, които по своето 
естество са особено чувствителни и 
уязвими що се отнася до основните 
права или правото на неприкосновеност 
на личния живот, включително 
генетични данни, се полага специална 
защита. Такива данни не следва да се 
обработват, освен ако обработването е 
изрично необходимо за изпълнението 
на задача, която се осъществява в 
обществен интерес, на основание на 
правото на Съюза или на 
националното право, което предвижда 
подходящи мерки за защита на 
законните интереси на субекта на 
данните, или ако обработването е 
необходимо, за да бъдат защитени 
жизненоважни интереси на субекта на 
данните или на друго лице, или ако 
обработването касае данни, които явно 
са направени обществено достояние от 
субекта на данните.

Or. en
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Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Обработването на генетични 
данни следва да бъде позволено 
единствено ако съществува 
генетична връзка, която е установена 
в хода на наказателно разследване или 
съдебно производство. Генетичните 
данни следва да се съхраняват 
единствено доколкото това е строго 
необходимо за целите на подобни 
разследвания или процедури, като 
същевременно държавите членки 
могат да предвидят по-дълго 
съхраняване при условията, посочени 
в настоящата директива.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Всяко физическо лице следва да 
има право да не бъде обект на налагане 
на мярка, която се основава единствено
на автоматизирано обработване, ако тя
води до неблагоприятни правни 
последици за лицето, освен ако това е 
разрешено от закона и при условие, че 
са предвидени подходящи мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данните. 

(27) Всяко физическо лице следва да 
има право да не бъде обект на налагане 
на мярка, която се основава на 
създаването на профил чрез 
автоматизирано обработване. Подобно 
обработване, което води до правни 
последици за лицето или оказва 
значително въздействие върху него, 
следва да бъде забранено, освен ако 
това е разрешено от закона и при 
условие, че са предвидени подходящи 
мерки за защита на законните интереси 
на субекта на данните.

Or. en
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Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се даде възможност на 
засегнатите лица да упражняват правата 
си, всяка информация, предназначена за 
тях, следва да бъде лесно достъпна и 
разбираема, като се използват ясни и 
недвусмислени формулировки.

(28) За да се даде възможност на 
засегнатите лица да упражняват правата 
си, всяка информация, предназначена за 
тях, следва да бъде лесно достъпна и 
разбираема, като се използват ясни и 
недвусмислени формулировки. Тази 
информация следва да бъде 
адаптирана към потребностите на 
субекта на данните, по-специално 
когато информацията е конкретно 
насочена към дете.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Следва да се предвидят условия за 
улесняване на субектите на данни при 
упражняването на правата им по 
настоящата директива, включително 
механизми за безплатно искане на 
достъп до данни, коригиране и 
заличаване. Администраторът следва да 
бъде задължен да отговаря на исканията 
на субекта на данни без излишно
забавяне.

(29) Следва да се предвидят условия за 
улесняване на субектите на данни при 
упражняването на правата им по 
настоящата директива, включително 
механизми за безплатно искане на 
достъп до данни, коригиране и 
заличаване. Администраторът следва да 
бъде задължен да отговаря на исканията 
на субекта на данни без забавяне.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Принципът на добросъвестно 
обработване изисква субектите на данни 
да бъдат информирани по-специално за 
наличието на дейност по обработване и 
за нейните цели, за продължителността 
на съхранение на данните, за 
съществуването на право на достъп, 
коригиране или заличаване и за правото 
да се подават жалби. Когато от субекта 
на данни се събират данни, той следва 
да бъде информиран и относно това 
дали е задължен да предостави данните 
и относно последствията, ако не 
предостави тези данни.

(30) Принципът на добросъвестно и 
прозрачно обработване изисква 
субектите на данни да бъдат 
информирани по-специално за 
наличието на дейност по обработване и 
за нейните цели, за продължителността 
на съхранение на данните, за 
съществуването на право на достъп, 
коригиране или заличаване и за правото 
да се подават жалби. Когато от субекта 
на данни се събират данни, той следва 
да бъде информиран и относно това 
дали е задължен да предостави данните 
и относно последствията, ако не 
предостави тези данни.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните данни, които го 
засягат, и да упражнява това право 
лесно, за да бъде информирано и да 
проверява законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото 
да е наясно и да получава информация 
по-специално относно целите, за които 
се обработват данните, за какъв срок, 
кои са получателите на данните, 
включително в трети държави. 
Субектите на данните следва да могат 
да получават копие от личните им 

(32) Всяко лице следва да има право на 
достъп до събраните данни, които го 
засягат, и да упражнява това право 
лесно, за да бъде информирано и да 
проверява законосъобразността на 
обработването. Поради това всеки 
субект на данни следва да има правото 
да е наясно и да получава информация,
по-специално относно целите, за които 
се обработват данните, за какъв срок, 
кои са получателите на данните, 
включително в трети държави, както и 
правото да внесе жалба до надзорния 
орган, като използва данните му за 
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данни, които се обработват. връзка. Субектите на данните следва да 
могат да получават копие от личните им 
данни, които се обработват.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) На държавите членки следва да се 
разреши да приемат законодателни 
мерки, които забавят, ограничават или 
водят до пропускане на
информирането на субектите на данни 
или достъпа до техните лични данни до 
такава степен и за толкова време, за 
колкото такова частично или пълно 
ограничаване представлява необходима 
и пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание законните 
интереси на засегнатото лице, за да се 
избегне възпрепятстване на официални 
или съдебни проучвания, разследвания 
или процедури, да се избегне засягане 
на предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции, 
за да се защити обществената или 
националната сигурност или за да се 
защитят субектът на данните или 
правата и свободите на други лица.

(33) На държавите членки следва да се 
разреши да приемат законодателни 
мерки, които забавят, ограничават 
информирането на субектите на данни 
или достъпа до техните лични данни до 
такава степен и за толкова време, за 
колкото такова частично или пълно 
ограничаване представлява необходима 
и пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание основните 
права и законните интереси на 
засегнатото лице, за да се избегне 
възпрепятстване на официални или 
съдебни проучвания, разследвания или 
процедури, да се избегне засягане на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции, 
за да се защити обществената или 
националната сигурност или за да се 
защитят субектът на данните или 
правата и свободите на други лица.
Администраторът следва да направи 
оценка, чрез конкретно и 
индивидуално проучване, на всеки един 
случай по отношение на това, дали 
следва да се приложи частично или 
пълно ограничаване на правото на 
достъп.

Or. en
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Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Когато държавите членки са приели 
законодателни мерки, които 
ограничават изцяло или частично 
правото на достъп, субектът на данни 
следва да има правото да поиска от 
компетентния национален надзорен 
орган да провери законосъобразността 
на обработването. Субектът на данни 
следва да бъде информиран за това 
право. Когато правото на достъп се 
упражнява от надзорния орган от името 
на субекта на данните, последният 
следва да бъде информиран от 
надзорния орган най-малко за това, че 
посоченият орган е извършил всички 
необходими проверки, както и за 
резултатите относно 
законосъобразността на въпросното 
обработване.

(35) Когато държавите членки са приели 
законодателни мерки, които 
ограничават изцяло или частично 
правото на достъп, субектът на данни 
следва да има правото да поиска от 
компетентния национален надзорен 
орган да провери законосъобразността 
на обработването. Субектът на данни 
следва да бъде информиран за това 
право. Когато правото на достъп се 
упражнява от надзорния орган от името 
на субекта на данните, последният 
следва да бъде информиран от 
надзорния орган най-малко за това, че 
посоченият орган е извършил всички 
необходими проверки, както и за 
резултатите относно 
законосъобразността на въпросното 
обработване. Надзорният орган също 
така следва да информира субекта на 
данните за неговото право да потърси 
правна защита.

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 35a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Всички ограничения на правата 
на субекта на данни трябва да бъдат 
в съответствие с Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и Европейската конвенция за защита 
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на правата на човека и основните 
свободи, както става ясно от 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз и Европейския съд 
по правата на човека, и по-специално 
като се зачита основното 
съдържание на правата и свободите.

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Всяко лице следва да има право да 
поиска коригиране на неточни лични 
данни, отнасящи се за него, както и 
право на заличаване на данните, когато 
обработването им не е в съответствие с
основните принципи, установени с
настоящата директива. Когато личните 
данни се обработват в хода на 
наказателно разследване и наказателно 
производство, правото на получаване на 
информация, правото на достъп, 
коригиране, заличаване и ограничаване 
на обработването могат да се 
упражняват в съответствие с 
националните разпоредби относно 
съдебните производства.

(36) Всяко лице следва да има право да 
поиска коригиране на неточни или 
незаконно обработени лични данни, 
отнасящи се за него, както и право на 
заличаване на данните, когато 
обработването им не е в съответствие с
разпоредбите, установени в настоящата 
директива. Когато личните данни се 
обработват в хода на наказателно 
разследване и наказателно 
производство, правото на получаване на 
информация, правото на достъп, 
коригиране, заличаване и ограничаване 
на обработването могат да се 
упражняват в съответствие с 
националните разпоредби относно 
съдебните производства.

Or. en
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Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) 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 съответствието на 
операциите по обработване с 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива.

(37) 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 задължен да 
демонстрира съответствието на всяка 
операция по обработване с 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни, както и 
отговорността, която носят 
администраторите и обработващите 
лични данни, налагат ясно определяне 
на отговорностите съгласно настоящата 
директива, включително в случаите 
когато администраторът определя 
целите, условията и средствата на 
обработването съвместно с други 
администратори или когато действие по 
обработване се извършва от името на 
администратор.

(39) Защитата на правата и свободите на 
субектите на данни, както и 
отговорността, която носят 
администраторите и обработващите 
лични данни, налагат ясно определяне 
на отговорностите съгласно настоящата 
директива, включително в случаите 
когато администраторът определя 
целите, условията и средствата на 
обработването съвместно с други 
администратори или когато действие по 
обработване се извършва от името на 
администратор. Субектът на данни 
следва да има правото да упражнява 
своите права съгласно настоящата 
директива по отношение на и срещу 
всеки двама или повече съвместни 
администратори.
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Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 40a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Всяка операция по обработване 
на лични данни се вписва с цел
проверка на законосъобразността на 
обработването на данните, 
самонаблюдение и осигуряване на 
подходяща цялост и сигурност на 
данните. Това вписване следва да бъде 
предоставено при поискване на 
надзорния орган, с цел да се наблюдава 
спазването на разпоредбите, 
установени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 40б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40б) Администраторът или 
обработващите лични данни следва 
да извършат оценка на 
въздействието, когато операциите по 
обработването могат да породят 
конкретен риск за правата и 
свободите на субектите на данни 
поради тяхното естество, обхвата 
или целите им, която следва да 
включва по-специално предвижданите 
мерки, гаранции и механизми за 
осигуряване на защитата на личните 
данни и за доказване на съответствие 
с разпоредбите на настоящата 
директива. Оценките на 
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въздействието следва да засягат 
съответните системи и процеси на 
операциите по обработване на лични 
данни, а не отделни случаи.

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) За да се гарантира ефективна 
защита на правата и свободите на 
субектите на данни посредством 
превантивни действия, в определени 
случаи администраторът или 
обработващият данни следва да се 
консултират с надзорния орган преди 
обработването да започне.

(41) За да се гарантира ефективна 
защита на правата и свободите на 
субектите на данни посредством 
превантивни действия, в определени 
случаи администраторът или 
обработващият данни следва да се 
консултират с надзорния орган преди 
обработването да започне. Освен това, 
когато оценката на въздействието на 
защитата на данните показва, че има 
вероятност операциите по 
обработване да представляват висока 
степен на конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни, надзорният орган следва да 
бъде в състояние да предотврати, 
преди започването на операциите, 
рисковото обработване, което не е в 
съответствие с настоящата 
директива, и да направи предложения 
за коригиране на такава ситуация. 
Такива консултации могат да се 
извършват също и в хода на 
изготвянето на мярка на 
националния парламент или на 
мярка, основаваща се на такава 
законодателна мярка, която определя 
характера на обработването и 
поставя подходящи гаранции.

Or. en
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Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Нарушаването на сигурността на 
личните данни може, ако не бъде 
овладяно по подходящ и навременен 
начин, да причини вреди, включително
увреждане на репутацията на 
засегнатото лице. Поради това, 
веднага щом установи такова 
нарушение администраторът следва да 
уведоми за него компетентния 
национален орган. Физическите лица, за 
чиито лични данни и неприкосновеност 
на личния живот подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне, 
за да им се даде възможност да 
предприемат необходимите предпазни 
мерки. Следва да се счита, че дадено 
нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици върху 
личните данни или неприкосновеността 
на личния живот на дадено физическо 
лице, ако то може да доведе например 
до кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията във 
връзка с обработването на лични данни.

(42) Нарушаването на сигурността на 
личните данни може, ако не бъде 
овладяно по подходящ и навременен 
начин, да причини на засегнатото 
физическо лице значителни 
икономически загуби и социални
вреди, включително измами с фалшива 
самоличност. Поради това, веднага 
щом установи такова нарушение 
администраторът следва да уведоми за 
него компетентния национален орган. 
Физическите лица, за чиито лични 
данни и неприкосновеност на личния 
живот подобни нарушения на 
сигурността могат да имат 
неблагоприятни последици, следва да 
бъдат уведомени без излишно забавяне, 
за да им се даде възможност да 
предприемат необходимите предпазни 
мерки. Следва да се счита, че дадено 
нарушение на сигурността има 
неблагоприятни последици върху 
личните данни или неприкосновеността 
на личния живот на дадено физическо 
лице, ако то може да доведе например 
до кражба на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесна повреда, 
значително накърняване на 
достойнството или на репутацията във 
връзка с обработването на лични данни.
Уведомяването следва да включва 
информация за мерките, предприети 
от доставчика, за овладяване на 
нарушаването, както и препоръки 
към засегнатия абонат или 
засегнатото лице. Субектите на 
данни следва да бъдат уведомявани 
веднага щом това е разумно 
осъществимо и в тясно 
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сътрудничество с надзорния орган, 
като се спазват насоките, 
предоставени от него.

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Администраторът или 
обработващият лични данни следва да 
определи лице, което да го подпомага 
при осъществяването на контрол за
съответствие с разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива. Едно 
длъжностно лице по защита на данните
може да бъде назначено съвместно от 
няколко организационни единици на 
компетентния орган. Длъжностните 
лица по защита на данните трябва да 
бъдат в състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо и 
ефективно.

(44) Администраторът или 
обработващият лични данни следва да 
определи лице, което да го подпомага 
при осъществяването на контрол и 
демонстриране на съответствие с 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива. Когато няколко 
компетентни органа действат под 
надзора на централен орган, поне 
този централен орган следва да 
назначи такова длъжностно лице по 
защита на данните. Длъжностните лица 
по защита на данните трябва да бъдат в 
състояние да изпълняват своите 
задължения и задачи независимо и 
ефективно, по-специално като 
установят правила за избягване на 
конфликт на интереси с други задачи, 
изпълнявани от длъжностното лице 
по защита на данните.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Държавите членки следва да (45) Държавите членки следва да 
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гарантират, че данни се предават на 
трета държава единствено, ако това е 
необходимо за предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или за изпълнението на 
наказателни санкции и администраторът 
в третата държава или международната 
организация представлява компетентен 
орган по смисъла на настоящата 
директива. Предаване може да се 
извърши, ако Комисията е решила, че 
въпросната трета държава или 
международна организация гарантира 
адекватно ниво на защита или когато са 
представени подходящи гаранции.

гарантират, че данни се предават на 
трета държава единствено, ако 
конкретното предаване е необходимо 
за предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или за 
изпълнението на наказателни санкции и 
администраторът в третата държава или 
международната организация 
представлява компетентен публичен 
орган по смисъла на настоящата 
директива. Предаване може да се 
извърши, ако Комисията е решила, че 
въпросната трета държава или 
международна организация гарантира 
адекватно ниво на защита или когато са 
представени подходящи гаранции, или 
когато подходящите гаранции са 
представени посредством правно 
обвързващ инструмент.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Комисията следва да 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, освен когато 
то се извършва въз основа на 
международно споразумение, 
подходящи гаранции или дерогация. 
Следва да се предвидят процедури за 
провеждането на консултации между 
Комисията и такива трети държави или 
международни организации. Подобно 

(48) Комисията следва да 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, освен когато 
то се извършва въз основа на 
международно споразумение, 
подходящи гаранции или дерогация. 
Следва да се предвидят процедури за 
провеждането на консултации между 
Комисията и такива трети държави или 
международни организации. Подобно 
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решение на Комисията не премахва 
обаче възможността за извършване на 
прехвърляния на данни въз основа на 
подходящи гаранции или на дерогация, 
предвидена в директивата.

решение на Комисията не премахва 
обаче възможността за извършване на 
прехвърляния на данни въз основа на 
подходящи гаранции посредством 
правно обвързващи инструменти или 
на дерогация, предвидена в директивата.

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Прехвърляния, които не се 
основават на такова решение относно 
адекватността, следва да бъдат 
позволени единствено когато в правно 
обвързващ инструмент са предоставени 
подходящи гаранции, които осигуряват 
защитата на личните данни, или когато 
администраторът или 
обработващият лични данни е 
извършил оценка на всички 
обстоятелства около операцията по 
прехвърляне на данни или поредицата 
от такива операции и въз основа на 
тази оценка счита, че по отношение 
на защитата на личните данни 
съществуват подходящи гаранции. В 
случаите, при които липсват 
основания за разрешаване на 
прехвърляне следва да се позволи 
прилагането на дерогации, ако това е 
необходимо за защитата на 
жизненоважни интереси на субекта 
на данните или на друго лице или за 
гарантиране на законни интереси на 
субекта на данните, когато това е 
предвидено от правото на 
държавата-членка, прехвърляща 
личните данни, или когато то е от 
особено значение за 
предотвратяването на 

(49) Прехвърляния, които не се 
основават на такова решение относно 
адекватността, следва да бъдат 
позволени единствено когато в правно 
обвързващ инструмент са предоставени 
подходящи гаранции, които осигуряват 
защитата на личните данни.
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непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност на държава-
членка или на трета държава, или в 
отделни случаи – за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции, или в отделни случаи — за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции.

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Съображение 49a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49а) В случаите, при които липсват 
основания за разрешаване на 
прехвърляне следва да се позволи 
прилагането на дерогации, ако това е 
необходимо за защитата на 
жизненоважни интереси на субекта 
на данните или на друго лице или за 
гарантиране на законни интереси на 
субекта на данните, когато това е 
предвидено от правото на държавата 
членка, прехвърляща личните данни, 
или когато то е от особено значение 
за предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност на държава 
членка или на трета държава, или в 
отделни случаи — за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции, или в отделни случаи — за 
установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции. Тези 
дерогации следва да се тълкуват 
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стеснително и да не се позволява 
нито често, масово и структурно 
предаване на лични данни, нито 
мащабно предаване на данни, а то 
следва да бъде ограничено до строго 
необходимото. Освен това решението 
за предаване на данни следва да бъде 
взето от надлежно оправомощено 
лице, като това предаване трябва да 
бъде документирано и следва да се 
предостави на надзорния орган при 
поискване с цел наблюдение на 
законосъобразността на предаването.

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Създаването в държавите членки на 
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. 
Надзорните органи следва да 
наблюдават прилагането на 
разпоредбите съгласно настоящата 
директива и да допринасят за нейното 
съгласувано прилагане навсякъде в 
Съюза с цел защита на физическите 
лица по отношение на обработването на 
личните им данни. За тази цел 
надзорните органи следва да си 
сътрудничат помежду си и с 
Комисията.

(51) Създаването в държавите членки на 
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. 
Надзорните органи следва да 
наблюдават прилагането на 
разпоредбите съгласно настоящата 
директива и да допринасят за нейното 
съгласувано прилагане навсякъде в 
Съюза с цел защита на физическите 
лица по отношение на обработването на 
личните им данни. За тази цел 
надзорните органи следва да си 
сътрудничат помежду си.

Or. en
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Изменение 36

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) На държавите членки следва да 
бъде разрешено да създават повече от 
един надзорен орган, за да бъде 
отразена тяхната конституционна, 
организационна и административна 
структура. На всеки надзорен орган 
следва да бъдат предоставени адекватни 
финансови и човешки ресурси, 
служебни помещения и инфраструктура, 
необходими за ефективното изпълнение 
на неговите задачи, включително 
задачите, свързани с взаимопомощ и 
сътрудничество с други надзорни 
органи навсякъде в Съюза.

(53) На държавите членки следва да 
бъде разрешено да създават повече от 
един надзорен орган, за да бъде 
отразена тяхната конституционна, 
организационна и административна 
структура. На всеки надзорен орган 
следва да бъдат предоставени адекватни 
финансови и човешки ресурси, 
служебни помещения и инфраструктура, 
включително технически 
възможности, опит и умения, 
необходими за ефективното изпълнение 
на неговите задачи, включително 
задачите, свързани с взаимопомощ и 
сътрудничество с други надзорни 
органи навсякъде в Съюза.

Or. en

Изменение 37

Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) 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.

(54) 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 
въз основа на консултация с 
парламента на държавата членка, и да 
включват правила за личната 
квалификация и длъжността на тези 
членове.

Or. en
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Изменение 38

Предложение за директива
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) За да се гарантира съгласувано 
наблюдение и прилагане на настоящата 
директива навсякъде в Съюза, 
надзорните органи следва да имат 
еднакви задължения и ефективни 
правомощия във всяка държава членка, 
включително правомощия за 
разследване, правнообвързваща намеса, 
вземане на решения и налагане на 
санкции, особено в случаи на жалби от 
физически лица, както и правомощие да 
участват в съдебни производства.

(56) За да се гарантира съгласувано 
наблюдение и прилагане на настоящата 
директива навсякъде в Съюза, 
надзорните органи следва да имат 
еднакви задължения и ефективни 
правомощия във всяка държава членка, 
включително ефективни правомощия 
за разследване, правомощие за достъп 
до всички лични данни и цялата 
информация, необходима за 
осъществяването на всяка надзорна 
функция, правомощие за достъп до 
всички служебни помещения на 
администратора или обработващия 
лични данни, включително 
изискванията за обработване на 
данни и правнообвързваща намеса, 
вземане на решения и налагане на 
санкции, особено в случаи на жалби от 
физически лица, както и правомощие да 
участват в съдебни производства.

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Надзорните органи следва да си 
сътрудничат при изпълнението на 
своите задължения и взаимно да се 
подпомагат, за да се гарантира 
съгласуваното прилагане и изпълнение 
на разпоредбите, приети съгласно 

(58) Надзорните органи следва да си 
сътрудничат при изпълнението на 
своите задължения и взаимно да се 
подпомагат, за да се гарантира 
съгласуваното прилагане и изпълнение 
на разпоредбите, приети съгласно 
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настоящата директива. настоящата директива. Всеки надзорен 
орган следва да има готовност 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.

Or. en

Изменение 40

Предложение за директива
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Европейският комитет по защита на 
данните, създаден с Регламент (ЕС) 
№ .../2012, следва да допринася за 
съгласуваното прилагане на настоящата 
директива навсякъде в Съюза, 
включително като съветва Комисията 
и насърчава сътрудничеството на 
надзорните органи в Съюза. 

(59) Европейският комитет по защита на 
данните, създаден с Регламент (ЕС) 
№ .../2012, следва да допринася за 
съгласуваното прилагане на настоящата 
директива навсякъде в Съюза, 
включително като съветва 
институциите на Съюза, насърчава 
сътрудничеството на надзорните органи 
в Съюза и предоставя своето 
становище на Комисията при 
подготовката на делегирани актове и 
актове за изпълнение въз основа на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 41

Предложение за директива
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и чиято цел е да 

(61) Всяка структура, организация или 
сдружение, учредено съгласно правото 
на държава членка и действащо в 
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защитава правата и интересите на 
субектите на данни по отношение на 
защитата на техните данни, следва 
да има право да подава жалби или да 
упражнява правото на съдебна защита 
от името на субектите на данни, ако е 
надлежно оправомощено от тях, 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.

обществен интерес, следва да има 
право да подава жалби или да 
упражнява правото на съдебна защита 
от името на субектите на данни, ако е 
надлежно оправомощено от тях, 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

Изменение 42

Предложение за директива
Съображение 65a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65а) Предаването на лични данни 
към други органи или частни лица в 
Съюза е забранено, освен ако се 
извършва съгласно закона, а 
получателят е установен в държава 
членка и никакви законни специфични 
интереси на субекта на данните не 
възпрепятстват предаването, а 
предаването е необходимо в 
конкретни случаи, когато 
администраторът предава данни за 
изпълнението на задача, която му е 
законно възложена, или за 
предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност, или за 
предотвратяването на сериозно 
нарушение на правата на 
физическите лица. 
Администраторът следва да уведоми 
получателя за целта на 
обработването на данни и надзорния 
орган за предаването. Получателят 
следва също така да бъде уведомен за 
ограниченията, свързани с 
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обработването, и да се гарантира
спазването на тези ограничения.

Or. en

Изменение 43

Предложение за директива
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящата директива, 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 
свободния обмен на лични данни от 
компетентните органи 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 уведомяването 
на надзорния орган за нарушение на 
сигурността на личните данни. От
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
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.

(66) С цел да бъдат постигнати целите 
на настоящата директива, 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 
свободния обмен на лични данни от 
компетентните органи 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 уведомяването 
на надзорния орган за нарушение на 
сигурността на личните данни и по 
отношение на адекватното ниво на 
защита, осигурено от трета държава 
или територия, или от обработващ 
сектор в тази трета държава или от 
международна организация. От
особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, в 
това число 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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Or. en

Изменение 44

Предложение за директива
Съображение 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнение на настоящата директива 
по отношение на изготвянето на 
документация от администраторите и 
обработващите лични данни, 
сигурността на обработването, по-
специално във връзка със стандартите за 
криптиране, както и по отношение на 
уведомяването на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на личните 
данни и адекватното ниво на защита 
на данните, осигурявано от дадена 
трета държава, или територия или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или международна 
организация, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. 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.

(67) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнение на настоящата директива 
по отношение на изготвянето на 
документация от администраторите и 
обработващите лични данни, 
сигурността на обработването, по-
специално във връзка със стандартите за 
криптиране, както и по отношение на 
уведомяването на надзорния орган за 
нарушение на сигурността на личните 
данни, на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. 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.

Or. en
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Изменение 45

Предложение за директива
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) За приемането на мерки по 
отношение на изготвянето на
документация от администраторите 
и обработващите лични данни,
сигурността на обработването, 
уведомяването на надзорния орган за 
нарушаване на сигурността на личните 
данни и адекватното ниво на защита, 
осигурявано от дадена трета 
държава, или територия или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или международна 
организация, следва да бъде използвана 
процедурата по разглеждане, доколкото 
тези актове са с общ характер.

(68) За приемането на мерки по 
отношение на сигурността на 
обработването и уведомяването на 
надзорния орган за нарушаване на 
сигурността на личните данни, следва да 
бъде използвана процедурата по 
разглеждане, доколкото тези актове са с 
общ характер.

Or. en

Изменение 46

Предложение за директива
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Комисията следва да приеме 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение, когато в надлежно 
обосновани случаи, свързани с трета 
държава, или територия или 
обработващ данни сектор в тази 
трета държава, или международна 
организация, които не осигуряват 
адекватно ниво на защита, 
наложителни причини за спешност 
изискват това.

заличава се

Or. en
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Изменение 47

Предложение за директива
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) Специалните разпоредби относно 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции, 
съдържащи се в актове на Съюза, 
приети преди датата на приемане на 
настоящата директива, с които се 
регламентират обработването на лични 
данни между държавите членки или 
достъпът на определени органи на 
държавите членки до информационни 
системи, създадени съгласно 
Договорите, следва да не бъдат 
засегнати. Комисията следва да извърши 
оценка на ситуацията по отношение на 
връзката между настоящата директива и 
актовете, приети преди датата на 
нейното приемане, които регламентират
обработването на лични данни между 
държавите членки или достъпа на 
определените органи на държавите 
членки до информационни системи, 
създадени съгласно Договорите, за да 
прецени необходимостта от 
съгласуване на тези специални 
разпоредби с настоящата директива.

(72) Специалните разпоредби относно 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции, 
съдържащи се в актове на Съюза, 
приети преди датата на приемане на 
настоящата директива, с които се 
регламентират обработването на лични 
данни между държавите членки или 
достъпът на определени органи на 
държавите членки до информационни 
системи, създадени съгласно 
Договорите, следва да не бъдат 
засегнати. Освен това настоящата 
директива не следва да се прилага по 
отношение на обработването на 
лични данни, извършвано от 
институции, органи, служби и 
агенции на Съюза, уредени от 
различни правни инструменти. В 
резултат на това настоящата 
директива не коригира напълно 
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 член 8 от Хартата на 
основните права и член 16 от ДФЕС 
постановяват, че основното право на 
защита на личните данни следва да се 
гарантира последователно и по 
еднообразен начин в целия Съюз, в 
рамките на две години от влизане в 
сила на настоящата директива
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Комисията следва да извърши оценка на 
ситуацията по отношение на връзката 
между настоящата директива и 
актовете, приети преди датата на 
нейното приемане, които регламентират
обработването на лични данни между 
държавите членки или достъпа на 
определените органи на държавите 
членки до информационни системи, 
създадени съгласно Договорите, и 
следва да представи съответните 
предложения, с цел да осигури 
последователни и еднообразни правни 
норми във връзка с обработването на 
лични данни от компетентните 
органи или с достъпа на определените 
органи на държавите членки до 
информационни системи, създадени 
съгласно Договорите, както и 
обработването на лични данни от 
институции, органи, служби и 
агенции на Съюза за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или за 
изпълнението на наказателни 
санкции в рамките на приложното 
поле на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Предложението не обхваща всички правни инструменти относно защитата на данни 
за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или за изпълнението на наказателни санкции. В резултат 
на това настоящата директива 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. 
Поради това е необходимо да бъдат предложени нови правни инструменти, за да се 
гарантират последователни и еднообразни правни норми в целия Съюз.
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Изменение 48

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установяват правилата във връзка със 
защитата на физическите лица по 
отношение на обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции.

1. С настоящата директива се 
установяват правилата във връзка със 
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 
правилата относно свободното 
движение на такива данни.

Or. en

Обосновка

Изясняване на двойната цел на предложението, защита на основното право на 
защита на данните и улесняване на свободното движение на лични данни в рамките 
на Европейския съюз.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 3 – 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 

(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 
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неговата физическа, физиологична, 
генетична, психическа, икономическа, 
културна или социална идентичност;

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

Уточняване на понятието лични данни.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 3 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Изясняване на понятието за предаване. Този термин се използва в предложението, без 
да се изяснява неговото значение.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 3 – точка 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) „профилиране“ означава всяка 
форма на автоматизирано 
обработване на лични данни, имащо 
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за цел да се оценят определени лични 
аспекти, свързани с дадено 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;

Or. en

Изменение 52

Предложение за директива
Член 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона;

а) обработвани добросъвестно и в 
съответствие със закона и по прозрачен 
начин по отношение на субекта на 
данните;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложения регламент относно защитата на 
данните, за да се гарантира последователност в законодателството на ЕС относно 
защитата на данните. Предложение, отправено и от ЕНОЗД.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подходящи, релевантни и не 
надхвърлят необходимото във връзка 
с целите, за които данните се 
обработват;

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

Or. en

Обосновка

Ограничаването на целта и качеството на данните са основни принципи в 
законодателството относно защитата на данни. Предложената директива не ги 
дефинира правилно. Привеждане в съответствие с предложения регламент, за да се 
гарантира последователност в законодателството на ЕС относно защитата на 
данните.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Качеството на данните и точността на обработваните данни изискват личните 
данни да се актуализират, за да се гарантира законното обработване и да се избегне 
отговорността на администратора на данни, произтичаща от неточно обработване.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период не по-дълъг от 

д) съхранявани във вид, който позволява 
идентифицирането или 
разграничаването на субектите на 
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необходимия за целите, за които се 
обработват данните;

данните за период не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват данните;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с понятието лични данни.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 4 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява спазването на разпоредбите, 
приети съгласно настоящата директива.

е) обработвани под ръководството и 
отговорността на администратора, който 
осигурява и доказва за всяка операция 
по обработване на данни спазването на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Съгласуване с предложения регламент и вземане под внимание на опасенията на 
ЕНОЗД. 

Изменение 57

Предложение за директива
Член 4 – буква еa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) достъпни или предоставяни само 
на надлежно оправомощени
служители на компетентните 
органи, които се нуждаят от тях, за 
да изпълняват задачите си;

Or. en
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Обосновка

Личните данни, обработвани съгласно настоящото предложение, ще бъдат 
предназначени единствено за целите на правоприлагането и ще се обработват от 
надлежно упълномощени правоприлагащи органи.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Достъп до данни, първоначално 

обработвани за цели, различни от 
посочените в член 1, параграф 1

Държавите членки предвиждат, че 
компетентните органи могат да 
имат достъп единствено до лични 
данни, първоначално обработвани за 
цели, различни от посочените в 
член 1, параграф 1, ако са изрично 
оправомощени от Съюза или 
националното законодателство, 
което трябва да спазва изискванията, 
определени в член 7, параграф 1, 
буква а) и трябва да постановява, че:
а) достъпът се разрешава само от 
надлежно оправомощени служители 
на компетентните органи в
изпълнение на техните задачи, 
когато в конкретния случай има 
разумни основания да се счита, че 
обработването на лични данни 
значително ще допринесе за 
предотвратяването, разследването, 
откриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции;
б) исканията за достъп трябва да 
бъдат в писмен вид и да посочват 
правното основание за искането; и
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в) са предвидени подходящи гаранции, 
осигуряващи защитата на основните 
права и свободи във връзка с 
обработването на лични данни. Тези 
гаранции не накърняват и допълват 
специфичните условия за достъп до 
лични данни, като например съдебно 
разрешение в съответствие с 
националното законодателство.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изяснят условията във връзка с достъпа на правоприлагащите 
органи до лични данни, първоначално обработвани за цели, различни от тези на 
правоприлагането, за да се гарантира съответствие с член 8 от Хартата на 
основните права на ЕС.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4б

Срокове за съхранение и проверка
1. Държавите членки предвиждат, че 
личните данни, обработвани в 
съответствие с настоящата 
директива, се заличават от 
компетентните органи, когато вече 
не са необходими за целите, за които 
са били обработени.
2. Държавите членки предвиждат 
компетентните органи да въведат 
механизми, които да гарантират 
въвеждането на срокове за заличаване 
на лични данни и за периодична 
проверка на необходимостта от 
съхраняване на данните, 
включително определяне на срокове за 
съхранение за различните категории 
лични данни. Установяват се 
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процесуални мерки, които да 
гарантират, че тези срокове или 
интервали за периодична проверка се 
спазват.

Or. en

Обосновка

Текстът следва да включва принципа за запазване и заличаване на данни, които вече не 
са необходими. Някои настоящи правни инструменти обаче, като например Рамково 
решение 2008/977/ПВР или Решение 2009/371/ПВР за създаване на Европол съдържат 
такъв принцип, който вече е основен елемент от правилата, прилагани в ЕС по 
отношение на обработването на данни за целите на правоприлагането. Вземат се под 
внимание опасенията на ЕНОЗД.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
въвеждане на ясно разграничение от 
страна на администратора, доколкото 
това е възможно, между личните 
данни на различни категории субекти на 
данни, например:

1. Държавите членки предвиждат 
въвеждане на ясно разграничение от 
страна на администратора между 
личните данни на различни категории 
субекти на данни, например:

Or. en

Изменение 61

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки предвиждат 
конкретни гаранции за 
обработването на лични данни, 
свързани с лица, които не са осъдени 
за престъпление или по отношение на 
които няма сериозни основания да се 
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счита, че са извършили престъпление.

Or. en

Обосновка

Опасенията, изразени от Европейският надзорен орган по защита на данните и 
работната група по член 29. 

Изменение 62

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
доколкото е възможно се прави 
разграничение между различните 
категории лични данни, които се 
обработват, в съответствие със степента 
им на точност и надеждност.

1. Държавите членки гарантират, че се 
прави разграничение между различните 
категории лични данни, които се 
обработват, в съответствие със степента 
им на точност и надеждност.

Or. en

Обосновка

Държавите членки са длъжни да направят съответното разграничение и всяко 
релативизиране на това задължение следва да се избягва. 

Изменение 63

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
доколкото е възможно се прави 
разграничение между лични данни, 
основани на факти, и лични данни, 
основани на лични оценки.

2. Държавите членки гарантират, че се 
прави разграничение между лични 
данни, основани на факти, и лични 
данни, основани на лични оценки.

Or. en
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Обосновка

Подобно разграничение е задължение на държавите членки и всяко релативизиране на 
това задължение следва да се избягва. 

Изменение 64

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
обработването на лични данни е 
законосъобразно само ако и доколкото 
то е необходимо:

1. Държавите членки предвиждат, че 
обработването на лични данни е 
законосъобразно само ако и доколкото 
то е необходимо за изпълнението на 
задача, извършвана от компетентен 
орган въз основа на
законодателството на Съюза или 
националното законодателство за 
целите, определени в член 1, параграф 1.

а) за изпълнението на задача, 
извършвана от компетентен орган въз 
основа на закона за целите, определени 
в член 1, параграф 1; или

б) за спазването на правно 
задължение, чийто субект е 
администраторът; или
в) за да бъдат защитени 
жизненоважни интереси на субекта 
на данните или на друго лице; или
г) за предотвратяване на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 65.
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Изменение 65

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Законодателството на Съюза или 
националното законодателство, 
уреждащо обработването на лични 
данни в рамките на приложното поле 
на тази директива, съдържа изрични 
и подробни разпоредби, които 
определят най-малко:
а) целите на обработването;
б) личните данни, които ще се 
обработват;
в) конкретните цели на 
обработването и средствата за 
обработване;
г) назначаването на администратор 
на лични данни или специфичните 
критерии за назначаване на 
администратора;
д) категориите надлежно 
оправомощени служители на 
компетентните органи за 
обработване на лични данни;
е) процедурата, която да се следва при 
обработването;
ж) за какво могат да се използват 
събраните лични данни;
з) ограниченията върху свободата на 
действие на компетентните органи 
по отношение на действията по 
обработването на лични данни.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба уточнява, че обработването на лични данни за целите на 
правоприлагането трябва да бъде предвидено от закона в изпълнение на изискванията 
на Хартата на основните права на Европейския съюз и съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз, както и на Европейския съд по правата на човека, по-специално 
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по отношение на достъпността и предвидимостта.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Допълнително обработване

1. Държавите членки предвиждат, че 
личните данни могат да бъдат 
обработвани допълнително само за 
друга от определените в член 1, 
параграф 1 цели, която не е 
съвместима с целите, за които 
данните са били събрани 
първоначално, ако и в случай че по-
нататъшното обработване е 
необходимо, пропорционално и се 
изисква изрично от съюзното или 
националното законодателство.
2. В допълнение към изискванията, 
посочени в член 7, параграф 1а, 
законодателството на Съюза или 
националното законодателство, 
позволяващо по-нататъшно 
обработване на лични данни, посочено 
в параграф 1, съдържа изрични и 
подробни разпоредби, които 
определят най-малко:
а) конкретните цели и средствата за 
конкретното обработване;
б) че достъпът се разрешава само от 
надлежно оправомощени служители 
на компетентните органи в 
изпълнение на техните задачи, 
когато в конкретния случай има 
разумни основания да се счита, че 
обработването на лични данни 
значително ще допринесе за 
предотвратяването, разследването, 
откриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
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изпълнението на наказания; както и
в) че са предвидени подходящи 
гаранции, осигуряващи защитата на 
основните права и свободи във връзка 
с обработването на лични данни.
Държавите членки могат да 
изискват достъпът до лични данни да 
се определя от допълнителни условия, 
като например съдебно разрешение 
съгласно тяхното национално 
законодателство.
3. Държавите членки също така 
могат да разрешат по-нататъшно 
обработване за исторически, 
статистически или научни цели, при 
условие че осигурят подходящи 
гаранции, например като направят 
данните анонимни.

Or. en

Обосновка

Обработването на лични данни за несъвместими цели, различни от първоначалната 
цел, може да се извършва само ако е предвидено от закона и за строго ограничени 
цели. Обработването за цели, различни от споменатите в настоящата разпоредба, не 
попада в приложното поле на настоящата директива, а в приложното поле на 
предложението за регламент и следва да бъде съобразено с него.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
Обработване в нарушение на 

настоящата директива
Държавите членки предвиждат, че 
личните данни, обработени в 
нарушение на разпоредбите на 
настоящата директива, няма да 
бъдат обработвани повече.
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Or. en

Обосновка

Уточнение, че личните данни, обработвани незаконосъобразно и в нарушение на 
правилата за защита на личните данни няма да продължат да се обработват.

Изменение 68

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработването е разрешено със 
закон, който предвижда подходящи
гаранции; или

а) обработването е необходимо за 
изпълнението на задача, която се 
осъществява в обществен интерес от 
компетентните органи за целите, 
определени в член 1, параграф 1, въз 
основа на законодателството на 
Съюза или националното 
законодателство, което предвижда
конкретни и подходящи мерки за 
защита на законните интереси на 
субекта на данни, включително 
специално разрешение от съдебен 
орган, а ако е необходимо — и от 
националното законодателство; или

Or. en

Обосновка

Първоначално предложената формулировка беше твърде широка. Необходимо е да се 
уточни, че обработването на чувствителни данни трябва да се извършва в обществен 
интерес на основание правото на Съюза или на държава членка, в което се 
предвиждат подходящи мерки за защита на законните интереси на субекта на 
данните. Вземат се под внимание опасенията, изразени от Европейския надзорен 
орган по защита на данните и работната група по член 29.
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Изменение 69

Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Обработване на генетични данни с 
цел наказателно разследване или 
съдебна процедура
1. Държавите членки гарантират, че 
генетични данни могат да се 
използват само за установяване на 
генетична връзка в рамките на 
представянето на доказателства, 
предотвратяването на заплаха за 
обществената сигурност или 
предотвратяването на извършването 
на конкретно престъпление. 
Генетични данни не могат да се 
използват за определяне на други 
характеристики, които могат да 
бъдат свързани генетично.
2. Държавите членки предвиждат, че 
генетичните данни или 
информацията, получена от техния 
анализ, могат да бъдат съхранявани 
колкото е необходимо за целите, за 
които се обработват данните, и 
когато засегнатото лице е обвинено в 
сериозни престъпления срещу 
живота, неприкосновеността или 
сигурността на хората, в 
съответствие със стриктни срокове 
на съхранение, определени от 
националното законодателство.
3. Държавите членки гарантират, че 
генетичните данни или 
информацията, получена от техния 
анализ, се съхраняват за по-дълги 
периоди, само когато генетичните 
данни не могат да бъдат приписани 
на даден индивид, по-специално 
когато те са намерени на 
местопрестъпление.
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Or. en

Обосновка

Обработването на генетични данни е изключително чувствително. То може да се 
извършва само при специални гаранции и условия, както подчерта Европейският съд 
по правата на човека в своето решение по делото Марпър срещу Обединеното 
кралство.

Изменение 70

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
мерките, които пораждат
неблагоприятни правни последици за 
субекта на данни или съществено го 
засягат и които се основават
единствено на автоматизирано 
обработване на лични данни, имащо за 
цел да се оценят определени лични 
аспекти, свързани със субекта на 
данните, са забранени, освен ако не са 
разрешени от закон, който установява и 
мерки за гарантиране на законните 
интереси на субекта на данните.

1. Държавите членки предвиждат, че 
мерките, които пораждат правна 
последица за субекта на данни или 
съществено го засягат и които се 
основават на автоматизирано
обработване на лични данни, имащо за 
цел да се оценят определени лични 
аспекти, свързани със субекта на 
данните, са забранени, освен ако не са 
разрешени от закон, който установява и 
мерки за гарантиране на законните 
интереси на субекта на данните.

Or. en

Изменение 71

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани със 
субекта на данните, не може да се 
основава единствено на специалните 
категории лични данни, посочени в 

2. Автоматизираното обработване на 
лични данни с цел оценяване на 
определени лични аспекти, свързани със 
субекта на данните, не може да се 
основава на специалните категории 
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член 8. лични данни, посочени в член 8.

Or. en

Обосновка

Уточняване на значението на профилирането, за да се приведе текстът в 
съответствие с Препоръката на Съвета на Европа относно профилирането от 25 
ноември 2010 г.

Изменение 72

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
вземе всички разумни мерки, за да 
разполага с прозрачни и лесно достъпни 
вътрешни правила по отношение на 
обработването на лични данни и за 
упражняването на правата на субектите 
на данни.

1. Държавите членки предвиждат
администраторът да разполага с 
прозрачни и лесно достъпни вътрешни 
правила по отношение на обработването 
на лични данни и за упражняването на 
правата на субектите на данни.

Or. en

Изменение 73

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че 
всякаква информация и съобщения, 
свързани с обработването на лични 
данни, се предоставят от 
администратора на субекта на данните в 
лесна за разбиране форма, като се 
използват ясни и прости формулировки.

2. Държавите членки предвиждат, че 
всякаква информация и съобщения, 
свързани с обработването на лични 
данни, се предоставят от 
администратора на субекта на данните в 
лесна за разбиране форма, като се 
използват ясни и прости формулировки., 
адаптирани към субекта на данните, 
по-специално когато тази 
информация е конкретно насочена 
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към дете.

Or. en

Изменение 74

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да вземе 
всички разумни мерки за въвеждане на
процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 11, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в членове 12—17.

3. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
установи процедури за предоставяне на 
информацията, посочена в член 11, и за 
упражняване на правата на субектите на 
данни, посочени в членове 12—17.
Когато личните данни се обработват 
с автоматични средства, 
администраторът осигурява също 
така средства за подаване на искания 
по електронен път.

Or. en

Изменение 75

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира субекта на данните без 
ненужно забавяне за действията, 
предприети във връзка с неговото 
искане.

4. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора да 
информира субекта на данните без 
ненужно забавяне за действията, 
предприети във връзка с неговото 
искане, и във всеки случай най-късно в 
срок от един месец от получаването 
на искането. Информацията се 
предоставя в писмена форма. Когато 
субектът на данните подава 
искането в електронна форма, 
информацията се предоставя в 
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електронна форма.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложения регламент относно защитата на 
личните данни. Взема се под внимание становището на ЕНОЗД.

Изменение 76

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато се събират лични данни, 
свързани със субект на данни, 
държавите членки гарантират, че 
администраторът взема всички 
подходящи мерки, за да предостави на 
субекта на данните най-малко следната 
информация:

1. Когато се събират лични данни, 
свързани със субект на данни, 
държавите членки гарантират, че 
администраторът предоставя на 
субекта на данните най-малко следната 
информация:

Or. en

Обосновка

Вземат се под внимание опасенията, изразени от Европейския надзорен орган по 
защита на данните и работната група по член 29. Съгласуваност с предложения 
Регламент. Разпоредбата за информацията е съществен елемент от рамката на ЕС 
за защита на данните. Информацията трябва да бъде предоставена, освен ако 
предвидените ограничения в параграф 4 допускат ограничаване или освобождаване от 
правото на информация.

Изменение 77

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително в трети държави или 
международни организации;

е) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително в трети държави или 
международни организации, и за 
потенциалния достъп до данните, 
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прехвърлени от органите на тази 
трета държава или международна 
организация съгласно правилата на 
въпросната трета държава или 
международна организация;

Or. en

Обосновка

Информацията, предоставена на субекта на данните, трябва да бъде пълна. 
Субектът на данните трябва да бъде запознат с възможността, че личните данни, 
предадени на даден орган в трета държава или международна организация за целите 
на правоприлагането, могат да бъдат препредадени или разкрити на други 
правоприлагащи органи. 

Изменение 78

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които забавят,
ограничават или водят до пропускане 
на предоставянето на информация на 
субекта на данните до такава степен и за 
толкова време, за колкото такова 
частично или пълно ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание законните 
интереси на засегнатото лице:

4. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които забавят или
ограничават предоставянето на 
информация на субекта на данните до 
такава степен и за толкова време, за 
колкото такова частично или пълно 
ограничение представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат под внимание основните 
права и законните интереси на 
засегнатото лице:

Or. en

Обосновка

Уточняване на условията, които биха могли да оправдаят ограничаването на правото 
на информация.
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Изменение 79

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да определят 
категории обработване на данни, които 
могат изцяло или частично да бъдат 
обект на изключенията по параграф 4.

5. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора във 
всеки конкретен случай да преценява 
посредством конкретно и 
индивидуално проучване дали да 
наложи частично или пълно 
ограничение поради една от 
причините, посочени в параграф 4. 
Държавите членки могат също така да 
определят категории обработване на 
данни, които могат изцяло или частично 
да бъдат обект на изключенията по 
букви а), б), в) и г) от параграф 4.

Or. en

Обосновка

Ограниченията за предоставянето на информация са изключения от основно право на 
субекта на данните. Необходимо е те да бъдат преценени за всеки отделен случай, 
като се вземе предвид конкретният случай. Вземат се под внимание опасенията, 
изразени от Европейския надзорен орган по защита на данните и Работната група по 
член 29.

Изменение 80

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които 
ограничават изцяло или частично 
правото на достъп на субекта на данните 
дотолкова, доколкото такова частично 
или пълно ограничаване представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество, като 
надлежно се вземат под внимание 

1. Държавите членки могат да приемат 
законодателни мерки, които 
ограничават изцяло или частично 
правото на достъп на субекта на данните 
дотолкова, доколкото такова частично 
или пълно ограничаване представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество, като 
надлежно се вземат под внимание 
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законните интереси на засегнатото лице: основните права и законните интереси 
на засегнатото лице:

Or. en

Обосновка

Уточняване на условията, които биха могли да оправдаят ограничаването на правото 
на достъп. 

Изменение 81

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора във 
всеки конкретен случай да преценява 
посредством конкретно и 
индивидуално проучване дали да 
наложи частично или пълно 
ограничение поради една от 
причините, посочени в параграф 1.
Държавите членки могат също така да 
определят с нормативен акт категории 
обработване на данни, които могат 
изцяло или частично да бъдат обект на 
изключенията по букви а)—г) от
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Ограниченията за предоставянето на информация са изключения от основно право на 
субекта на данните. Необходимо е те да бъдат преценени за всеки отделен случай, 
като се вземе предвид конкретният случай. Вземат се под внимание опасенията, 
изразени от Европейския надзорен орган по защита на данните и Работната група по 
член 29.
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Изменение 82

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите членки гарантират, че 
администраторът документира 
посочената в параграф 2 оценка, 
както и причините за ограничаване на 
съобщаването на фактическите или 
правните основания, на които се 
основава решението.

Or. en

Обосновка

Документирането на оценката и причините за ограничаването на правото на достъп 
ще позволи на администратора да докаже, че е действал законосъобразно.

Изменение 83

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. Субектът на данните може да упражнява 
правото си на достъп постоянно, а не само веднъж.
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Изменение 84

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Субектът на данните трябва да бъде осведомен за своето право да потърси правна 
защита срещу решението на органа за защита на данните.

Изменение 85

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Правото на корекция обхваща не само коригирането на непълни данни, но и 
корекцията и уточняването на неверни данни. 

Изменение 86

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администраторът съобщава всяко 
извършено коригиране на всеки 
получател, на когото данните са били 
разкрити, освен ако това е 
невъзможно или изисква 
непропорционално големи усилия.

Or. en

Обосновка

Подобен принцип вече е установен в правото на ЕС, например в Директива 95/46/ЕО, 
Регламент № 45/2001 или в Решение 2009/371/ПВР на Съвета за създаване на 
Европейска полицейска служба (Европол). Необходимо е да се гарантират точността 
и качеството на обработването на данни.

Изменение 87

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. Взема се под внимание становището на 
ЕНОЗД.
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Изменение 88

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Личните данни, посочени в 
параграф 3, могат да бъдат 
обработвани само с доказателствени 
цели или за защита на обществения 
интерес.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент.

Изменение 89

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. Също така се вземат под внимание 
опасенията на ЕНОЗД.
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Изменение 90

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Администраторът съобщава всяко 
извършено заличаване на всеки 
получател, на когото данните са били 
разкрити, освен ако това е 
невъзможно или изисква 
непропорционално големи усилия.

Or. en

Обосновка

Подобен принцип вече е установен в правото на ЕС, например в Директива 95/46/ЕО, 
Регламент № 45/2001 или в Решение 2009/371/ПВР на Съвета за създаване на 
Европейска полицейска служба (Европол). Необходимо е да се гарантират точността 
и качеството на обработването на данни.

Изменение 91

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. Администраторът на данни трябва да 
гарантира съблюдаването и също така да демонстрира, че прилага правила и мерки за 
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тази цел (отчетност). Имайки предвид чувствителността на обработването на 
данни, обхванато от настоящото предложение, това е важно изискване, както бе 
подчертано и от ЕНОЗД и Работната група по член 29.

Изменение 92

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) извършване на оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните съгласно член 25а;

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с изискванията, посочени в предложения регламент. Необходимо е да 
се извърши оценка на въздействието върху защитата на данните по въпроси, 
обхванати от настоящото предложение, при специфичните условия, посочени в 
член 25а.

Изменение 93

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Съгласуваност с изискванията, посочени в предложения регламент.

Изменение 94

Предложение за директива
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

2. Субектът на данните може да 
упражнява своите права съгласно 
настоящата директива по 
отношение на и срещу всеки от 
двамата или повече съвместни 
администратори.

Or. en

Обосновка

Уточнение, че съвместното администриране може да се установи и с правен акт, а 
не само чрез писмена договореност, а също и че условията и отговорностите на 
съвместните администратори могат да бъдат установени с правен акт.
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Изменение 95

Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. 

Изменение 96

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

специално, че обработващият лични 
данни:

а) извършва действия само въз основа 
на указания от администратора;
б) наема единствено персонал, който 
е поел ангажимент за поверителност 
или е задължен по закон да спазва 
поверителност;
в) взема всички необходими мерки 
съгласно член 28;
г) ангажира друг обработващ лични 
данни единствено с разрешение на 
администратора, поради което 
информира администратора за 
намерението си да ангажира друг 
обработващ лични данни достатъчно 
своевременно, за да може 
администраторът да има 
възможност да възрази;
д) доколкото това е възможно 
предвид естеството на 
обработването, установява с 
одобрението на администратора 
необходимите технически и 
организационни изисквания за 
изпълнението на задължението на 
администратора да отговаря на 
исканията за упражняване на 
правата на субектите на данни, 
определени в глава III;
е) подпомага администратора да 
гарантира изпълнението на 
задълженията съгласно членове 28—
32;
ж) предава всички резултати на 
администратора след края на 
обработването и не обработва 
личните данни по друг начин;
з) предоставя на администратора и 
на надзорния орган цялата 
информация, необходима за 
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контролиране на изпълнението на 
задълженията, определени в 
настоящия член;
и) взема под внимание принципа на 
защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. За да се гарантира правна сигурност, е 
необходимо да се установят условията, ръководещи обработването на лични данни 
от страна на обработващ лични данни.

Изменение 97

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. За да се гарантира правна сигурност, е 
необходимо да се установят условията, ръководещи обработването на лични данни 
от страна на обработващ лични данни.

Изменение 98

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато обработващият данни е 
или стане определяща част по 
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отношение на целите, средствата 
или методите на обработването на 
данните или не действа единствено 
по указания на администратора, той 
се счита за съвместен 
администратор по смисъла на 
член 20.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. За да се гарантира правна сигурност, е 
необходимо да се установят условията, ръководещи обработването на лични данни 
от страна на обработващ лични данни.

Изменение 99

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) името и координатите за връзка с 
длъжностното лице по защита на 
данните;

Or. en

Изменение 100

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) указване на онези части от 
организацията на обработващия 
лични данни или администратора, на 
които е възложено обработването на 
лични данни с конкретна цел;

Or. en
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Изменение 101

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) описание на категорията/ите на 
субектите на данни и на 
съответните данни или категории 
данни;

Or. en

Изменение 102

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) когато е приложимо, информация 
относно наличието на профилиране, 
на мерки, основани на профилиране, и 
на механизми за възразяване срещу 
профилиране;

Or. en

Изменение 103

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) лесна за разбиране информация 
относно логиката, прилагана при 
всяко автоматизирано обработване;

Or. en
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Изменение 104

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) предаването на данни на трета 
държава или международна 
организация, включително посочване на 
тази трета държава или международна 
организация, и правното основание за 
предаване на данните; дава се правно 
обяснение по същество, когато 
предаването е основано на член 35 или 
36 от настоящата директива;
га) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;
гб) резултатите от проверките на 
мерките, посочени в член 20, 
параграф 1;
гв) указване на правното основание за 
операцията по обработване, за която 
са предназначени данните.

Or. en

Обосновка

Съхраняването на документация е от съществено значение за гарантирането и 
демонстрирането на спазването на законодателството в областта на защитата на 
данните. По този начин органът за защита на данните също може да проверява дали 
компетентният орган спазва националното законодателство в областта на 
защитата на данните. Работната група по член 29 изразява загриженост относно 
липсата на съответствие с изискването за документиране на предложения 
регламент.

Изменение 105

Предложение за директива
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При поискване администраторът и 3. При поискване администраторът и 
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обработващият лични данни 
предоставят тази документация на 
надзорния орган.

обработващият лични данни 
предоставят тази документация на 
надзорния орган:
а) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;
б) резултатите от проверките на 
мерките, предвидени в член 20, 
параграф 1;
в) указване на правното основание за 
операцията по обработване, за която 
са предназначени данните.

Or. en

Изменение 106

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е, за да се гарантира качествен контрол и надзор над законността на 
извършеното обработване. Взема се под внимание становището на ЕНОЗД.
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Изменение 107

Предложение за директива
Член 24 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При поискване администраторът 
и обработващият лични данни 
предоставят тази документация на 
надзорния орган.

Or. en

Обосновка

Необходимо е, за да се гарантира качествен контрол и надзор над законността на 
извършеното обработване. Взема се под внимание становището на ЕНОЗД. Това 
изискване вече е установено в няколко правни инструмента на ЕС.

Изменение 108

Предложение за директива
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора и 
обработващия лични данни при 
поискване да сътрудничат на надзорния 
орган при изпълнението на неговите 
задължения, по-специално като 
предоставят информацията, посочена 
в член 46, параграф 2, буква а), и като 
предоставят достъп, както е 
предвидено в член 46, параграф 2, 
буква б).

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. 
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Изменение 109

Предложение за директива
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент.

Изменение 110

Предложение за директива
Член 25а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25а
Оценка на въздействието върху 

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

Or. en

Обосновка

Няма основание за липсата на разпоредба относно оценката на въздействието върху 
защитата на личните данни в настоящото предложение. Поради специфичното 
естество на дейностите, обхванати от предложението, такава е дори още по-
необходима. ЕНОЗД и Работната група по член 29 изразиха сериозна загриженост 
относно липсата на такава разпоредба. 
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Изменение 111

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки вземат мерки, за да 
гарантират, че администраторът или 
обработващият лични данни се 
консултира с надзорния орган преди 
обработването на лични данни, за да се 
гарантира съответствието на 
планираното обработване с 
приетите разпоредби съгласно 
настоящата директива, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данните, когато:

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

а) дадена оценка на въздействието 
върху защитата на данните, както е 
предвидена в член 25, показва, че 
поради своето естество, обхват и/или 
цели операциите по обработване има 
вероятност да създадат висока 
степен на конкретни рискове; или

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

б) надзорният орган счита за 
необходимо да извърши 
предварителна консултация относно 
определени операции по обработване, 
които има вероятност да създадат 
конкретни рискове за правата и
свободите на субектите на данните 
поради своето естество, обхват или 
цели.

Or. en
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Изменение 112

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато надзорният орган е на 
мнение, че планираното обработване 
не съответства на разпоредбите, 
приети в съответствие с 
настоящата директива, и по-
специално когато рисковете са 
недостатъчно идентифицирани или 
смекчени, той забранява планираното 
обработване и прави подходящи 
предложения, за да се коригира това 
несъответствие.

Or. en

Изменение 113

Предложение за директива
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки предвиждат 
задължение за надзорния орган да 
изготви списък на операциите по 
обработване, за които е необходима 
предварителна консултация съгласно 
точка б) от параграф 1. Надзорният 
орган съобщава този списък на 
администраторите и на Европейския 
комитет по защита на данните.
2a. Държавите членки гарантират, 
че администраторът или 
обработващият лични данни 
предоставя на надзорния орган 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните, предвидена в 
член 25а, и при поискване – всякаква 
друга информация, която позволява на 
надзорния орган да извърши оценка на 
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съответствието на обработването, и 
по-специално на рисковете за 
защитата на личните данни на 
субекта на данните и на 
съответните гаранции.
2б. Ако надзорният орган е на мнение, 
че планираното обработване не 
съответства на разпоредбите, 
приети в съответствие с 
настоящата директива, или че 
рисковете са недостатъчно 
идентифицирани или смекчени, той 
прави подходящи предложения, за да 
се коригира това несъответствие.
2в. Държавите членки могат да се 
консултират с надзорния орган при 
изготвянето на законодателна мярка, 
която да бъде приета от 
националния парламент, или на 
мярка, основаваща се на такава 
законодателна мярка, която определя 
естеството на обработването, за да 
се гарантира съответствието на 
планираното обработване съгласно 
настоящата директива, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данните.

Or. en

Изменение 114

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
задължение за администратора и 
обработващия лични данни да 
предприемат подходящи технически и 
организационни мерки, за да гарантират 
ниво на сигурност, което отговаря на 
свързаните с обработването рискове и 

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

рискове и естеството на подлежащите 
на защита данни, като вземат предвид 
достиженията на техническия прогрес и 
разходите за тяхното внедряване.

Or. en

Обосновка

Администраторът на данни трябва не само да предприеме мерки от техническо или 
организационно естество, но и процедури, чрез които да може да гарантира 
сигурност на данните.

Изменение 115

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Администраторът на данни трябва да гарантира, че обработващият данни, който е 
определен да обработва лични данни от името на администратора, трябва да може 
да гарантира сигурност при обработването.
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Изменение 116

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 117

Предложение за директива
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 118

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. Взема се под внимание становището на 
Работната група по член 29, която счита, че няма основание за две различни системи 
в случай на нарушение на данни.

Изменение 119

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Длъжностното лице по защита на 
данните се определя въз основа на 
неговите професионални качества и по-
специално въз основа на експертните му 
познания в областта на 
законодателството и практиките в 
областта на защитата на данните и 
способността му да изпълнява задачите, 
посочени в член 32.

2. Длъжностното лице по защита на 
данните се определя въз основа на 
неговите професионални качества и по-
специално въз основа на експертните му 
познания в областта на 
законодателството и практиките в 
областта на защитата на данните и 
способността му да изпълнява задачите, 
посочени в член 32. Необходимото 
ниво на експертни знания се определя 
по-специално в съответствие с 
извършваното обработване на данни 
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и защитата, която е необходима за 
личните данни, обработвани от 
администратора или обработващия 
лични данни.

Or. en

Обосновка

Горепосочените области на експертни знания, извлечени от практическия опит.

Изменение 120

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че администраторът или 
обработващият лични данни 
гарантира, че всички други 
професионални задължения на 
длъжностното лице по защита на 
данните са съвместими със задачите 
и задълженията му като 
длъжностно лице по защита на 
данните и не водят до конфликт на 
интереси.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. Съгласно ЕНОЗД и Работната група по 
член 29 няма основание правилата, предвидени в настоящото предложение, да бъдат 
по-малко ограничителни и по-абстрактни от тези, предвидени в предложения 
регламент.
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Изменение 121

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Минималният период от две години е твърде кратък. Опитът показва, че дори когато 
новоназначено длъжностно лице по защита на данните има подходящи знания и 
умения, то се нуждае от поне половин година, за да може да се запознае със 
задачите. Ако само след две години то бъде заменено с ново длъжностно лице — по 
необосновани причини, — това би довело до по-слаба ефективност на прилагането на 
изискванията за защита на данните. Опитът също показва, че за да може 
длъжностното лице да работи независимо, е необходима адекватна закрила от 
необосновано уволнение.

Изменение 122

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Държавите членки предоставят 
на субекта на данните правото да се 
свързва с длъжностното лице по 
защита на данните по всички 
въпроси, свързани с обработването на 
неговите лични данни.
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Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. Съгласно ЕНОЗД и Работната група по 
член 29 няма основание правилата, предвидени в настоящото предложение, да бъдат 
по-малко ограничителни и по-абстрактни от тези, предвидени в предложения 
регламент.

Изменение 123

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администраторът или 
обработващият лични данни 
подпомага длъжностното лице по 
защита на данните при 
изпълнението на задачите му и 
осигурява персонала, помещенията, 
оборудването и всички други ресурси, 
необходими за изпълнение на 
задълженията и задачите, посочени в 
член 32, както и за поддържането на 
професионалните му знания.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. Съгласно ЕНОЗД и Работната група по 
член 29 няма основание правилата, предвидени в настоящото предложение, да бъдат 
по-малко ограничителни и по-абстрактни от тези, предвидени в предложения 
регламент.

Изменение 124

Предложение за директива
Член 32 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения в 

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

съответствие с разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, по-
специално по отношение на 
техническите и организационните 
мерки и процедури, и да документира 
тази дейност и получените отговори;

Or. en

Изменение 125

Предложение за директива
Член 32 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да наблюдава прилагането на 
процедурата за предварителна 
консултация с надзорния орган, ако 
съгласно член 26 се изисква такава;

е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от 
администратора или обработващия 
лични данни и прилагането на 
процедурата за предварителна 
консултация с надзорния орган, ако 
съгласно член 26, параграф 1 се изисква 
такава;

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. Съгласно ЕНОЗД и Работната група по 
член 29 няма основание правилата, предвидени в настоящото предложение, да бъдат 
по-малко ограничителни и по-абстрактни от тези, предвидени в предложения 
регламент.

Изменение 126

Предложение за директива
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предвиждат, че 
предаването от компетентни органи на 
лични данни, които се обработват или са 

1. Държавите членки предвиждат, че 
предаването от компетентни органи на 
лични данни, които се обработват или са 
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предназначени за обработване след 
предаването им на трета държава или на 
международна организация, 
включително по-нататъшно предаване 
на друга трета държава или 
международна организация, може да се 
извършва, само ако:

предназначени за обработване след 
предаването им на трета държава или на 
международна организация, 
включително по-нататъшно предаване 
на друга трета държава или 
международна организация, може да се 
извършва само ако:

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

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

аа) данните се предават на 
администратор в трета държава или 
международна организация —
публичен орган, компетентен за 
целите, предвидени в член 1, 
параграф 1;
аб) условията, определени в 
членове 34–37, се спазват от 
администратора и обработващия 
данни, включително с цел по-
нататъшно предаване на лични данни 
от третата държава или 
международна организация до друга 
трета държава или международна 
организация;

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

б) администраторът и обработващият 
лични данни спазват другите 
разпоредби, приети в съответствие с
настоящата директива; и

ба) нивото на защита на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни, 
гарантирано в Съюза по силата на 
настоящата директива, не се 
понижава.
2. Държавите членки предвиждат, че 
по силата на условията, установени в 
параграф 1, предаване може да се 
осъществи само:
а) когато Комисията е решила, 
съгласно условията и процедурата, 
посочени в член 34, че въпросната 
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трета държава или международна 
организация гарантира адекватно 
ниво на защита; или
б) когато в правно обвързващ 
инструмент са предвидени подходящи 
гаранции във връзка със защитата на 
личните данни, както е предвидено в 
член 35.

Or. en

Обосновка

По-подробно обяснение за условията на предаване на трети държави и посочването 
на двата обичайни метода за предаване, решение относно адекватността или правно 
обвързващ инструмент.

Изменение 127

Предложение за директива
Член 34 – 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, както 
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 онези субекти на данни, 
пребиваващи в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

а) принципите на правовата държава, 
съответното действащо 
законодателство, включително това, 
което се отнася до обществената 
сигурност, отбраната, националната 
сигурност и наказателното право, както 
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 онези субекти на данни, 
пребиваващи в Съюза, чиито лични 
данни се предават;

Or. en
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Изменение 128

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 129

Предложение за директива
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като е поискала 
становището на Европейския 
комитет по защита на данните, да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 56, за да реши, в 
рамките на обхвата на настоящата 
директива, дали дадена трета държава 
или територия или обработващ сектор в 
тази трета държава, или дадена 
международна организация, осигурява 
адекватно ниво на защита по смисъла на 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 130

Предложение за директива
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 131

Предложение за директива
Член 34 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 132

Предложение за директива
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да реши, в рамките 
на обхвата на настоящата директива, че

5. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като е поискала 
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дадена трета държава или територия или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или дадена международна 
организация не осигурява адекватно 
ниво на защита по смисъла на 
параграф 2, по-специално в случаи, в 
които съответното законодателство, 
както общото, така и секторното, което 
е в сила в третата държава или 
международната организация, не 
гарантира действащи и 
противопоставими права, включително 
право на ефективна административна и 
съдебна защита за субектите на данни, 
по-специално за онези субекти на данни, 
чиито лични данни се предават. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 57, 
параграф 2, или, в особено спешни за 
физическите лица случаи във връзка с 
правото им на защита на личните 
данни ― в съответствие с 
процедурата, посочена в член 57, 
параграф 3.

становището на Европейския 
комитет по защита на данните, да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 56, за да реши, в 
рамките на обхвата на настоящата 
директива, дали дадена трета държава 
или територия или обработващ сектор в 
тази трета държава, или дадена 
международна организация не 
осигурява адекватно ниво на защита по 
смисъла на параграф 2, по-специално в 
случаи, в които съответното 
законодателство, както общото, така и 
секторното, което е в сила в третата 
държава или международната 
организация, не гарантира действащи и 
противопоставими права, включително 
право на ефективна административна и 
съдебна защита за субектите на данни, 
по-специално за онези субекти на данни, 
чиито лични данни се предават.

Or. en

Изменение 133

Предложение за директива
Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки вземат мерки, за да 
гарантират, че когато Комисията вземе 
решение съгласно параграф 5 за забрана 
на всякакво предаване на лични данни 
на третата държава или територия, или 
обработващ сектор в тази трета 
държава, или на въпросната 
международна организация, това 
решение не възпрепятства 
предаването на данни съгласно 
член 35, параграф 1 или съгласно 

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

ситуацията, произтичаща от решението, 
взето по силата на параграф 5 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 134

Предложение за директива
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) в правно обвързващ инструмент са 
предвидени подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните данни; 
или
б) администраторът или 
обработващият лични данни е 
извършил оценка на всички 
обстоятелства около прехвърлянето 
на лични данни и е стигнал до 
заключението, че по отношение на 
защитата на личните данни 
съществуват подходящи гаранции.
2. Решението за прехвърляния по 
параграф 1, буква б) трябва да бъде 
взето от надлежно оправомощен 
персонал. Тези прехвърляния трябва да 
бъдат документирани и документацията 
трябва да се предостави на надзорния 

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

Or. en

Обосновка

Предаванията въз основа на решения на база конкретен случай (точка б) в 
предложението) не могат да се считат за обичаен начин на предаване съгласно 
член 35, а за изключение.

Изменение 135

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За обработване по параграф 1 
трябва да има правно основание в 
правото на Съюза или правото на 
държавата членка, чийто субект е 
администраторът; това право 
трябва да отговаря на цел от 
обществен интерес или на нуждата 
от защита на правата и свободите на 
други лица, да зачита същността на 
правото на защита на личните данни 
и да е пропорционално на 
преследваната законосъобразна цел.

Or. en

Изменение 136

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 137

Предложение за директива
Член 38а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38а
Доклад на Комисията

Комисията редовно представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклади относно прилагането на 
членове 33–38. Първият доклад се 
представя не по-късно от четири 
години след влизането в сила на 
настоящата директива. За целта 
Комисията може да изисква 
информация от държавите членки и 
надзорните органи, които следва да 
предоставят тази информация 
своевременно. Докладът се 
оповестява публично.

Or. en

Обосновка

Комисията редовно представя на Европейския парламент и на Съвета доклади 
относно прилагането на членове 33—38. Първият доклад се представя не по-късно от 
четири години след влизането в сила на настоящата директива. За целта Комисията 
може да изисква информация от държавите членки и техните надзорни органи, 
които следва да предоставят тази информация своевременно. Докладът се 
оповестява публично.
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Изменение 138

Предложение за директива
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка
Националният парламент винаги следва да участва в определянето на органа по 
защитата на данните.

Изменение 139

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 140

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) провежда разследвания, проверки 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, ако 
той е подал жалба, за резултата от 
разследванията;

Or. en

Обосновка

Техническо изясняване.

Изменение 141

Предложение за директива
Член 45 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 142

Предложение за директива
Член 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки предвиждат, че 
всеки надзорен орган има 
правомощието:

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

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

б) действителни правомощия за 
намеса, например даване на 
становища преди извършването на 
обработване и осигуряване на 
подходящо публикуване на тези 
становища, даване на разпореждания 
за ограничаване, заличаване или 
унищожаване на данни, налагане на 
временна или окончателна забрана за 
обработване, отправяне на 
предупреждения или порицания към 
администратора или отнасяне на 
въпроса до националните парламенти 
или други политически институции;

б) да разпорежда на администратора 
да изпълни исканията на субекта на 
данни, свързани с упражняването на 
правата, предоставени от 
настоящата директива, 
включително тези, предоставени с 
членове 12—17, когато такива 
искания са били отказани в 
нарушение на тези разпоредби;

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

в) да разпорежда на администратора 
или обработващия лични данни да 
предостави информация по силата на 
член 10, параграфи 1 и 2 и членове 11, 
28 и 29;
г) да осигурява спазването на 
становищата за предварителните 
консултации, посочени в член 26;
д) да отправя предупреждения или 
порицания до администратора или 
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обработващия лични данни;
е) да разпорежда коригирането, 
заличаването или унищожаването на 
всички данни, когато са били 
обработени в нарушение на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, както и 
уведомяването за тези действия на 
трети страни, пред които са били 
разкрити данните;
ж) да налага временна или 
окончателна забрана за обработване;
з) да преустановява потоци от данни 
към получател в трета държава или 
към международна организация;
и) да информира националните 
парламенти, правителството или 
други публични институции, както и 
обществеността по този въпрос.
2. Всеки надзорен орган има 
правомощието за разследване, 
съгласно което може да получава от 
администратора или обработващия 
лични данни:
а) достъп до всички лични данни и до 
цялата информация, необходима за 
изпълнението на надзорните му 
функции;
б) достъп до всички негови 
помещения, включително до 
оборудване и средства за обработване 
на данни, в съответствие с 
националното законодателство, 
когато съществуват разумни 
основания да се предполага, че в тях 
се осъществява дейност в нарушение 
на разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, без да се 
засяга съдебно разрешение, ако то се 
изисква от националното 
законодателство.
3. Всеки надзорен орган има 
правомощието да сезира съдебните 
органи за нарушения на разпоредбите, 
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приети съгласно настоящата 
директива, и да участва в съдебни 
производства и да завежда дела пред 
компетентния съд по силата член 53, 
параграф 2.
4. Всеки надзорен орган има 
правомощието да налага санкции по 
отношение на административни 
нарушения.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност с предложения регламент. Подчертава, че правомощията на органа за 
защита на данните трябва да бъдат същите, както предвидените в регламента, и не 
могат да бъдат ограничавани или намалявани с оглед на регламента поради 
дейностите по обработване и естеството на администраторите на данни.

Изменение 143

Предложение за директива
Член 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 144

Предложение за директива
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки предвиждат 2. Държавите членки предвиждат 
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задължение за надзорния орган да взема 
всички подходящи мерки, които са 
необходими, за да отговори на 
исканията на друг надзорен орган. 

задължение за надзорния орган да взема 
всички подходящи мерки, които са 
необходими, за да отговори на 
исканията на друг надзорен орган. 
Такива мерки могат да включват, по-
специално, предаване на значима 
информация или мерки за 
правоприлагане с цел спиране или 
забрана на операции по обработване, 
които противоречат на настоящата 
директива, без забавяне и не по-късно 
от един месец след получаване на 
искането.

Or. en

Изменение 145

Предложение за директива
Член 48 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Искането за помощ съдържа 
цялата необходима информация, 
включително целта на искането и 
причините за него. Обменената 
информация се използва единствено 
по отношение на въпросите, за които 
е поискана.

Or. en

Изменение 146

Предложение за директива
Член 48 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Надзорен орган, до който е 
изпратено искане за помощ, няма 
право да откаже да го изпълни, освен 
ако:
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a) не е компетентен да разгледа 
искането; или
б) изпълнението на искането би било 
несъвместимо с разпоредбите, 
приети съгласно настоящата 
директива. 

Or. en

Изменение 147

Предложение за директива
Член 48 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Надзорните органи предоставят 
информацията, поискана от други 
надзорни органи, чрез електронни 
средства и във възможно най-кратък 
срок, като използват стандартизиран 
формат.

Or. en

Изменение 148

Предложение за директива
Член 48 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Не се събират такси за 
действията, предприети в отговор на 
искане за взаимопомощ.

Or. en
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Изменение 149

Предложение за директива
Член 48а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48a
Съвместни операции

1. Държавите членки предвиждат, че 
с цел да бъдат засилени 
сътрудничеството и взаимопомощта 
надзорните органи могат да 
изпълняват съвместни мерки за 
правоприлагане и други съвместни 
операции, в които участват 
определени членове или персонал на 
надзорните органи на други държави 
членки, в операции на територията 
на дадена държава членка.
2. Държавите членки предвиждат, че 
в случаите, при които има 
вероятност от операции по 
обработване на данни да бъдат 
засегнати субекти на данни в друга 
държава членка или други държави 
членки, компетентният надзорен 
орган може да бъде поканен да 
участва в съвместните операции. 
Компетентният надзорен орган 
може да покани надзорния орган на 
всяка от тези държави членки да 
участва в съответната операция, а в 
случай че той е поканен, отговаря без 
забавяне на искането на даден 
надзорен орган да се включи в 
операциите.
3. Държавите членки определят 
практическите аспекти на 
конкретните действия за 
сътрудничество.

Or. en
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Изменение 150

Предложение за директива
Член 49 – 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 
настоящата директива;

а) консултира институциите на 
Съюза по всеки въпрос, свързан със 
защитата на личните данни в Съюза, 
включително относно всяко предложено 
изменение на настоящата директива;

Or. en

Обосновка

Европейският комитет по защита на данните следва да може да консултира и други 
институции на ЕС. Съгласуваност с предложения регламент.

Изменение 151

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) разглежда по искане на Комисията,
Европейския парламент или Съвета,
по своя собствена инициатива или по 
инициатива на някой от своите членове 
всеки въпрос, който се отнася до 
прилагането на разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, и 
издава насоки, препоръки и най-добри 
практики, предназначени за надзорните 
органи с цел насърчаване на 
съгласуваното прилагане на тези 
разпоредби, включително относно 
използването на правомощия за 
правоприлагане;

Or. en
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Изменение 152

Предложение за директива
Член 49 – 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

Изменение 153

Предложение за директива
Член 49 – 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 съгласно настоящата 
директива;

Or. en

Изменение 154

Предложение за директива
Член 49 – 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 

2. Когато Европейският парламент, 
Съветът или Комисията поискат
съвет от Европейския комитет по 
защита на данните, те могат да 
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предостави такъв съвет, като се взема 
предвид спешността на въпроса.

определят срок, в рамките на който 
последният да предостави такъв съвет, 
като се взема предвид спешността на 
въпроса.

Or. en

Обосновка

Европейският комитет по защита на данните следва да може да консултира други 
институции на ЕС. В допълнение, следва да бъде засилена ролята на Европейския 
комитет по защита на данните при координирането на съвместни операции и други 
общи дейности. Освен това Европейският комитет по защита на данните следва да 
бъде консултиран при подготовката на актове за изпълнение и делегирани актове, 
приети в съответствие с настоящата директива.

Изменение 155

Предложение за директива
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Организациите на гражданското общество и други органи — не само тези, работещи 
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в областта на защитата на данните — следва да могат да участват по-пряко в 
съдебните спорове, като гарантират по-добро прилагане на законодателството за 
защита на данните.

Изменение 156

Предложение за директива
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки регламентират 
правото на средства за съдебна защита 
срещу решенията на надзорен орган.

1. Държавите членки регламентират за 
всяко физическо или юридическо лице
правото на средства за съдебна защита 
срещу решенията на надзорен орган, 
които ги засягат.

Or. en

Изменение 157

Предложение за директива
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки субект на данни има право на 
средства за съдебна защита, за да 
задължи надзорния орган да предприеме 
действия по жалба, в случай че липсва 
решение, необходимо за защита на 
неговите права, или когато надзорният 
орган не информира субекта на данни в 
срок от три месеца за напредъка или 
резултата от жалбата съгласно член 45, 
параграф 1, буква б). 

2. Държавите членки предвиждат, че 
всеки субект на данни има право на 
средства за съдебна защита, за да 
задължи надзорния орган да предприеме
действия по жалба, в случай че липсва 
решение, необходимо за защита на 
неговите права, или когато надзорният 
орган не информира субекта на данни в 
срок от три месеца за напредъка или 
резултата от жалбата съгласно член 45, 
параграф 1, буква б).

Or. en
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Изменение 158

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки се задължават 
взаимно да привеждат в изпълнение 
окончателните решения на съда, 
посочен в настоящия член.

Or. en

Изменение 159

Предложение за директива
Член 52 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки се задължават 
взаимно да привеждат в изпълнение 
окончателните решения на съда, 
посочен в настоящия член. 

Or. en

Изменение 160

Предложение за директива
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE501.928v02-00 110/119 PR\923072BG.doc

BG

Or. en

Изменение 161

Предложение за директива
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат, че 
всяко лице, което е претърпяло вреди в 
резултат на неправомерна операция по 
обработване или действие, което е 
несъвместимо с разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за претърпените вреди.

1. Държавите членки предвиждат, че 
всяко лице, което е претърпяло вреди, 
включително неимуществени вреди, в 
резултат на неправомерна операция по 
обработване или действие, което е 
несъвместимо с разпоредбите, приети 
съгласно настоящата директива, има 
право да получи обезщетение от 
администратора или обработващия 
лични данни за претърпените вреди.

Or. en

Изменение 162

Предложение за директива
Член 55a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава VIIIа
Предаване на лични данни на други 

страни
Член 55a

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се определят правилата и условията, които да уреждат 
предаването на лични данни, обработвани за целите на правоприлагането, на други 
органи или частни субекти. Настоящият член съблюдава принцип 5 от 
Препоръка № R (87)15 на Съвета на Европа.
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Изменение 163

Предложение за директива
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 25a, 
параграф 6, член 28, параграф 5, 
член 34, параграф 3 и член 34, 
параграф 5, се предоставя на Комисията 
за неопределен срок, считано от 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Съгласуваност на правния инструмент. Член 34, параграфи 3 и 5 предвиждат 
решенията относно адекватността да се приемат чрез делегирани актове.

Изменение 164

Предложение за директива
Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 28, параграф 5, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 25a, параграф 6,
член 28, параграф 5, член 34, 
параграф 3 и член 34, параграф 5, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en
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Обосновка

Съгласуваност на правния инструмент. Член 34, параграфи 3 и 5, предвижда 
решенията относно адекватността да се приемат чрез делегирани актове.

Изменение 165

Предложение за директива
Член 56 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 28, параграф 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно
член 25a, параграф 6, член 28, 
параграф 5, член 34, параграф 3 и 
член 34, параграф 5, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с 2 месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 166

Предложение за директива
Член 56a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56a
Краен срок за приемането на 

делегираните актове
1. Комисията приема делегираните 
актове по член 25a, параграф 6 и 
член 28, параграф 5 не по-късно от 
[шест месеца преди датата, посочена 
в член 62, параграф 1]. Комисията 
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може да удължи срока, посочен в 
настоящия параграф, с шест месеца.

Or. en

Обосновка

С цел гарантиране на правилното прилагане на директивата и на правната сигурност 
е необходимо делегираният акт, свързан с уведомлението за нарушение на 
сигурността на данните, да бъде приет преди датата на прилагането на 
директивата.

Изменение 167

Предложение за директива
Член 57 – 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

Съгласуваност на правния инструмент.

Изменение 168

Предложение за директива
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от три години след влизането 
в сила на настоящата директива 
Комисията извършва преглед на други 
актове, приети от Европейския съюз, 
които регламентират обработването на 
лични данни от компетентни органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 

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

наказателни санкции, по-специално 
приетите от Съюза актове, посочени в 
член 59, с оглед на гарантирането на 
съгласувани и хомогенни правни 
норми, свързани с обработването на 
лични данни от компетентните 
органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции, в рамките на приложното поле 
на настоящата директива.

Or. en

Изменение 169

Предложение за директива
Член 61 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В рамките на две години от 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията представя 
подходящо предложение за 
преразглеждане на правната рамка, 
приложима за обработването на 
лични данни от институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции, с оглед на гарантирането на 
съгласувани и хомогенни правни 
норми, свързани с основното право на 
защита на личните данни в Съюза.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст на предложението 

Докладчикът счита, че една ефективна рамка за защита на данните в Европа може да 
допринесе до голяма степен за постигане на добро равнище на защита на данните за 
всеки европейски гражданин. Съдържанието на предложение 2012/0010 (COD) на 
Комисията беше променено от докладчика с цел повишаване на стандартите за защита 
до равнище, подобно на това в предложения регламент, като същевременно беше 
предоставена ясна обосновка на предложените решения.

Съществуващото Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. 
относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и 
съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, не осигурява всеобхватна 
рамка за защита на данните от страна на правоприлагащи и съдебни органи по 
наказателноправни въпроси, тъй като то се отнася само до трансгранични ситуации и 
не разглежда проблема с паралелно съществуващите разпоредби относно защитата на 
данните в други инструменти на ЕС относно правоприлагането и наказателното право.

Докладчикът изразява убеждение, че бързото технологично развитие е създало нови 
предизвикателства пред защитата на личните данни. Мащабите на обмена и събирането 
на данни значително са се увеличили. Технологиите позволяват както на публичните 
органи, включително правоприлагащите, така и на частните субекти да използват 
лични данни в безпрецедентен мащаб. Хората все по-често предоставят лична 
информация в публичното и световното пространство. Технологиите преобразиха както 
икономическия, така и социалния живот.

В глобализирания и взаимосвързан свят, изграден около онлайн комуникациите, 
ежедневно се събират, съхраняват, използват и оценяват лични данни в безпрецедентен 
мащаб. През следващите няколко години, както и през следващите десетилетия, Европа 
трябва да реши как да използва цялата тази информация, особено по отношение на 
сектора на правоприлагането и във връзка с превенцията и борбата срещу 
престъпността, без да изневерява на основните права и норми, за които толкова много 
се борихме да развием. Имаме уникална възможност да създадем два високи стандарта 
и добре балансирани правни инструменти.

Докладчикът решително приветства предприетите от Комисията усилия за създаване на 
унифицирана рамка за защита на данните и за хармонизиране на различните системи 
между държавите — членки на ЕС, и се надява, че Съветът също ще изпълни всички 
свои задължения.

Предложени от докладчика промени 

Докладчикът счита, че няколко специфични въпроса трябва допълнително да бъдат 
пояснени в предложената директива, по отношение на, наред с другото, следното:

— Всяко изключение от принципа трябва да бъде надлежно обосновано, тъй като 
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защитата на данните е основно право. То трябва да бъде еднакво защитавано при 
всякакви обстоятелства, като при това се прилага в пълна степен член 52 от Хартата, 
който допуска ограничения. Подобни ограничения следва да бъдат изключение от 
общото правило и не могат сами по себе си да се превръщат в такова. Следователно 
отворените изключения от общ характер и в широк смисъл са неприемливи.

— Ясно определение за принципите за защита на данните, като например елементи 
относно запазване на данните, прозрачност, поддържане на данните актуални, 
подходящи, необходими и ненадхвърлящи необходимото. Освен това липсват също и 
разпоредби, които изискват от администратора на данни да докаже съответствие с 
правилата.

— Обработването на лични данни трябва да бъде законосъобразно, справедливо и 
прозрачно по отношение на засегнатите лица. Конкретните цели, за които се 
обработват данните, следва да бъдат ясни, законни и определени към момента на 
събирането на личните данни. Освен това личните данни следва да бъдат подходящи, 
необходими и ограничени до нужния минимума за целите, за които се обработват. 
Личните данни следва да се обработват единствено ако целта на обработването не може 
да бъде постигната чрез други средства. Освен това съгласно предложената система се 
поставят срокове, с цел да се гарантира, че данните се съхраняват не по-дълго, 
отколкото е необходимо. Сроковете за тяхното заличаване или периодичен преглед 
следва да се определят от администратора.

— Лични данни не следва да се обработват за цели, несъвместими с целта, за която са 
били събрани. Фактът, че данните се обработват за целите на правоприлагането, не 
означава непременно, че тези цели са съвместими с първоначалната. Понятието за 
съвместимо използване трябва да се тълкува ограничително.

— От съществено значение е да бъде забранено предаването на лични данни на други 
органи или частни субекти в Съюза, освен ако предаването не е в съответствие със 
законодателството и получателят е установен в държава членка. Освен това никакви 
законни специфични интереси на субекта на данните не следва да възпрепятстват 
предаването им, като в конкретни случаи то е необходимо, когато администраторът 
предава данни както за изпълнението на законно възложена му задача, така и за 
предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност 
или на сериозно нарушение на правата на физическите лица. Администраторът следва 
да уведоми, от една страна, получателя за целта на обработването и, от друга, 
надзорния орган за предаването, като получателят следва също да бъде уведомен за 
ограниченията върху обработването, и да гарантира, че те се спазват.

— Липсваше механизъм за оценка по отношение на извършването на надлежна оценка 
на необходимостта и пропорционалността. Въпросът е от съществено значение, за да се 
прецени дали обработването на определени данни изобщо е необходимо и дали 
изпълнява целта си. Подобна оценка би предотвратила освен това установяването на 
подобно на тоталитарното общество в държавата Океания, описано в романа на Оруел, 
където накрая всички данни ще бъдат обработвани и анализирани. Събирането на 
данни трябва да е необходимо и оправдано за дадена цел, предвид това, че тя не може 
да бъде постигната с други средства, като напълно се спазва неприкосновеността на 
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личния живот на хората. Пропорционалността е свързана също и с въпроса относно 
повторното използване на данни за цел, различна от тази, за която данните са били 
законно обработени първоначално, за да се избегне повсеместно създаване на профили 
на населението.

— Желателно е да се извършва оценка на въздействието на защитата на данните, което 
следва да се осъществява от администратора или обработващия данните, и да включва 
по-специално предвидените мерки, гаранции и механизми за гарантиране на защитата 
на личните данни и за доказване на съответствието с настоящата директива. Оценките 
на въздействието следва да засягат съответните системи и процеси на обработването на 
лични данни, а не отделни случаи. Освен това, когато оценката на въздействието на 
защитата на данните показва, че има вероятност операциите по обработване да 
представляват висока степен на конкретни рискове за правата и свободите на субектите 
на данни, надзорният орган следва да бъде в състояние да предотврати, преди 
започването на операциите, рисковото обработване, което не е в съответствие с 
настоящата директива, и да направи предложения за коригиране на такава ситуация. 
Такива консултации могат да се извършват също и в хода на изготвянето на мярка на 
националния парламент или на мярка, основаваща се на такава законодателна мярка, 
която определя характера на обработването и създава подходящи гаранции.

— Липсваше ясно определение на профилирането. Всяко такова определение следва да 
бъде в съответствие с Препоръка CM/Rec(2010)13 на Съвета на Европа. Профилирането 
в сферата на правоприлагането трябва да е предвидено със закон, който определя 
мерките за защита на законните интереси на субектите на данните, по-специално като 
им се предоставя възможност да изразят своята гледна точка. Всички отрицателни 
последици трябва да бъдат оценявани от хора. В същото време профилирането не 
следва да се превръща в картотекиране на напълно невинни хора без никаква 
обоснована причина, свързана с лицето — то не следва да води до т.нар. общо 
„растерно” издирване (Rasterfahndung).

— Предложеният режим за предаване на лични данни на трети държави беше 
незадоволителен и не предвиждаше всички необходими предпазни мерки за 
гарантиране на защитата на правата на физическите лица, чиито данни ще бъдат 
предавани. Тази система предвиждаше по-ниска защита в сравнение с предложения 
регламент. Например предложението на Комисията би допуснало предаването на 
данни, които няма да се използват за целите на правоприлагането, на орган в трета 
държава или на международна организация. Освен това, когато предаването на данни 
се основава на оценка, направена от администратора на данни (член 35, параграф 1, 
буква б), е възможно директивата да допусне масово и мащабно предаване на лични 
данни.

— Изключително важно е в случаите, при които липсват основания за разрешаване на 
прехвърляне, да се позволи, ако е необходимо, прилагането на дерогации, за да се 
защитят жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго лице или да се 
гарантират законните му интереси. Дерогации, като например обществената сигурност 
на държава членка или на трета държава, следва да се тълкуват ограничително и да не 
се позволява нито често, масово и структурно предаване на лични данни, нито мащабно 
предаване на данни, а следва то да бъде ограничено до строго необходимото. Освен 
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това решението за предаване на данни следва да бъде взето от надлежно оправомощено 
лице, като това предаване трябва да бъде документирано и да се предостави на 
надзорния орган при поискване с цел мониторинг на законосъобразността на 
предаването.

— Правата на националните органи за защита на данните да извършват мониторинг и 
да гарантират съответствието с правилата относно защитата на данните не бяха 
правилно очертани. В сравнение с предложения регламент правомощията на 
националните надзорни органи по защита на данните не бяха достатъчно ясни. Не беше 
видно, че националните надзорни органи по защита на данните имат право на достъп до 
помещенията на администратора на данни, както е предвидено в регламента. Също така 
санкциите и мерките за правоприлагане не бяха толкова прецизно формулирани.

— Беше въведен нов член относно генетичните данни. Обработването на генетични 
данни следва да бъде позволено единствено ако съществува генетична връзка, която се 
установява в хода на криминално разследване или съдебна процедура. Генетичните 
данни следва да се съхраняват единствено колкото е строго необходимо за целите на 
подобни разследвания или процедури, като същевременно държавите членки могат да 
предвидят по-дълго съхраняване съгласно условията, посочени в настоящата 
директива.

— Докладчикът счита, че в много отношения предложената директива не отговаряше 
на изискванията за високо ниво на защита на данните, описани като от „решаващо 
значение“ от Комисията (вж. съображение 7), и че в правно отношение не беше 
приведена в съответствие с разпоредбите на предложения регламент. Освен това 
докладчикът счита, че е от изключителна важност двата правни инструмента 
(директивата и регламентът за защита на данните) да се разглеждат в пакет по 
отношение на графика и на окончателното им приемане.

След известен период, през който националните правоприлагащи органи трябваше да 
адаптират равнището на защита на данните в съответствие със ситуацията, която 
разрешават (ситуация от вътрешно или трансгранично естество или отнасяща се до 
Прюм, Европол, Евроюст), наличието на един устойчив и съгласуван инструмент в 
крайна сметка може да им осигури правна сигурност и в същото време да бъде 
конкурентен в международен план, както и да послужи за модел за защита на данните 
през 21-ви век.


