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BG Единство в многообразието BG

22.3.2021 B9-0211/1

Изменение 1
Аксел Фос, Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0211/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно 
защитата на данните две години след неговото прилагане

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. заключава, че две години след 
като започна прилагането на ОРЗД, той 
се оценява като цяло като успешен и 
изразява съгласие с Комисията, че на 
този етап не е необходимо да се 
актуализира или преразглежда 
законодателството;

2. отбелязва оценката на 
Комисията, според която две години 
след като започна прилагането на ОРЗД 
той се оценява като цяло като успешен; 
посочва обаче проблемите и 
недостатъците, установени от 
заинтересованите лица и потвърдени 
от Комисията; поради това изразява 
несъгласие с Комисията, че на този етап 
не е необходимо да се актуализира или 
преразглежда законодателството и 
призовава за спешен, целенасочен 
преглед с цел отстраняване на 
установените проблеми и 
недостатъци;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/2

Изменение 2
Аксел Фос, Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0211/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно 
защитата на данните две години след неговото прилагане

Предложение за резолюция
Параграф 2 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 2a. изтъква, че въпреки че в някои 
области ОРЗД се превръща в 
катализатор за 
конкурентоспособността на ЕС, той 
не успява да улесни упражняването на 
първоначално предвидените нови 
индивидуални права и осуетява 
усилията ни в глобалната надпревара 
за бъдещи стратегически технологии, 
които имат висока добавен стойност 
за обществото, чрез ненужно 
ограничаване на предприятията в 
използването на наличните данни; 
поради това изисква от ЕКЗД да 
предостави разяснения на 
законодателството, за да се даде 
възможност на тези нови технологии 
да процъфтяват независимо от това;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2021 B9-0211/3

Изменение 3
Аксел Фос, Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0211/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно 
защитата на данните две години след неговото прилагане

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. потвърждава, че до следващата 
оценка на Комисията трябва да 
продължи да се поставя акцент върху 
подобряването на изпълнението и върху 
действията за укрепване на 
изпълнението на ОРЗД;

3. потвърждава, че до следващата 
оценка на Комисията трябва да 
продължи да се поставя акцент върху 
подобряването на изпълнението и върху 
действията за укрепване на 
изпълнението на ОРЗД; настоятелно 
призовава Комисията междувременно 
да проучи въздействието на ОРЗД 
върху иновативните и 
нововъзникващите технологии, 
създадени в Европа, включително 
всички неволни пречки, които 
регламентът може да е породил за 
развитието на технологии като 
блоковата верига, изкуствения 
интелект или интернет на нещата, 
да отстрани всички законодателни 
недостатъци и да представи планове 
за по-всеобхватно преразглеждане на 
законодателството;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2021 B9-0211/4

Изменение 4
Аксел Фос, Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0211/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно 
защитата на данните две години след неговото прилагане

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. припомня, че от началото на 
прилагането на ОРЗД „съгласие“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и 
недвусмислено указание за волята на 
субекта на данните; подчертава, че това 
се отнася и за Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации; отбелязва, че 
въвеждането на валидно съгласие 
продължава да бъде възпрепятствано от 
използването на „неясни модели“,  
повсеместно проследяване и други 
неетични практики; изразява 
загриженост, че физическите лица често 
са подложени на финансов  натиск да 
предоставят съгласие в замяна на 
отстъпки или други търговски оферти 
или са принудени да предоставят 
съгласие поради поставянето на достъпа 
до услуга в зависимост от обвързващи 
разпоредби, в нарушение на член 7 от 
ОРЗД; припомня, че ЕКЗД хармонизира 
правилата за това какво представлява 
валидно съгласие, като замени 
различните тълкувания от страна на 
много национални ОЗД и избегна 
фрагментирането в рамките на 
цифровия единен пазар; припомня също 
така насоките на ЕКЗД и на Комисията, 
съгласно които в случаите, когато 

6. припомня, че от началото на 
прилагането на ОРЗД „съгласие“ 
означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и 
недвусмислено указание за волята на 
субекта на данните; подчертава, че това 
се отнася и за Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
електронни комуникации; отбелязва, че 
въвеждането на валидно съгласие 
продължава да бъде възпрепятствано от 
използването на „неясни модели“,  
повсеместно проследяване и други 
неетични практики; изразява 
загриженост, че физическите лица често 
са подложени на финансов  натиск да 
предоставят съгласие в замяна на 
отстъпки или други търговски оферти 
или са принудени да предоставят 
съгласие поради поставянето на достъпа 
до услуга в зависимост от обвързващи 
разпоредби, в нарушение на член 7 от 
ОРЗД; изтъква необходимостта от 
преразглеждане на понятието 
„информирано съгласие“ с оглед 
намирането на работещо решение за 
нововъзникващи технологии, като 
например ИИ, с неговите 
взаимосвързани и автономни 
елементи, по-специално за сценарии, 
при които данните се обработват за 
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субектът на данни първоначално е 
предоставил съгласие, но когато 
личните данни се обработват 
допълнително за цел, различна от целта, 
за която субектът на данните е 
предоставил съгласието си, 
първоначалното съгласие не може да 
легитимира по-нататъшното 
обработване, тъй като съгласието трябва 
да бъде информирано и конкретно, за да 
бъде валидно; отбелязва предстоящите 
насоки на ЕКЗД относно обработването 
на лични данни за целите на научни 
изследвания, които ще осигурят яснота 
относно значението на съображение 50 
от ОРЗД;

една или повече конкретни цели, като 
например високочестотни 
комуникации между множество 
участници, съобщения между 
машини (M2M) или съобщения между 
превозни средства към всички (V2X) и 
за които получаването на валидно 
съгласие по друг начин може да се 
окаже невъзможно; припомня, че 
ЕКЗД хармонизира правилата за това 
какво представлява валидно съгласие, 
като замени различните тълкувания от 
страна на много национални ОЗД и 
избегна фрагментирането в рамките на 
цифровия единен пазар; припомня също 
така насоките на ЕКЗД и на Комисията, 
съгласно които в случаите, когато 
субектът на данни първоначално е 
предоставил съгласие, но когато 
личните данни се обработват 
допълнително за цел, различна от целта, 
за която субектът на данните е 
предоставил съгласието си, 
първоначалното съгласие не може да 
легитимира по-нататъшното 
обработване, тъй като съгласието трябва 
да бъде информирано и конкретно, за да 
бъде валидно; отбелязва предстоящите 
насоки на ЕКЗД относно обработването 
на лични данни за целите на научни 
изследвания, които ще осигурят яснота 
относно значението на съображение 50 
от ОРЗД; призовава ЕКЗД да 
предостави насоки за лесен за 
ползвателите и прозрачен  процес на 
разрешаване, за да се намали броят на 
взаимодействията между 
доставчиците на услуги и крайните 
ползватели („изчерпване на 
бисквитките“), като в същото време 
се постига съгласуваност на 
защитата на субектите на данни с 
безопасното обработване на данните 
от комуникациите въз основа на 
обработването на псевдонимизирани 
данни;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

22.3.2021 B9-0211/5

Изменение 5
Аксел Фос, Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0211/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно 
защитата на данните две години след неговото прилагане

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. подчертава значението на 
„механизма за обслужване на едно 
гише“ за осигуряването на правна 
сигурност и намаляването на 
административната тежест както за 
дружествата, така и за гражданите; все 
пак изразява дълбока загриженост 
относно функционирането на 
механизма, по-специално по 
отношение на ирландския и 
люксембургския ОЗД; отбелязва, че 
тези ОЗД отговарят за 
разглеждането на огромен брой 
случаи, тъй като много технологични 
дружества са регистрирали 
европейските си централи в Ирландия 
или Люксембург; изразява особена 
загриженост, че ирландският орган за 
защита на данните като цяло 
приключва повечето случаи със 
спогодба вместо санкция и че 
случаите, отнесени до Ирландия през 
2018 г., дори не са достигнали етапа 
на проекторешение съгласно член 60, 
параграф 3 от ОРЗД; призовава 
посочените ОЗД да ускорят водените 
от тях разследвания на големи случаи, 
за да се покаже на гражданите на ЕС, че 
правото на защита на данните в ЕС има 
изпълнителна сила; отбелязва, че 
успехът на този „механизъм за 

20. подчертава значението на 
„механизма за обслужване на едно 
гише“ за осигуряването на правна 
сигурност и намаляването на 
административната тежест както за 
дружествата, така и за гражданите; 
призовава ОЗД да ускорят водените от 
тях разследвания на големи случаи, за 
да се покаже на гражданите на ЕС, че 
правото на защита на данните в ЕС има 
изпълнителна сила; отбелязва, че 
успехът на този „механизъм за 
обслужване на едно гише“ е зависим от 
времето и усилията, които ОЗД могат да 
посветят на работата и 
сътрудничеството по отделните 
трансгранични случаи в ЕКЗД, и че 
липсата на ресурси има непосредствени 
последици за степента, до която този 
механизъм може да функционира 
правилно;
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обслужване на едно гише“ е зависим от 
времето и усилията, които ОЗД могат да 
посветят на работата и 
сътрудничеството по отделните 
трансгранични случаи в ЕКЗД, и че 
липсата на политическа воля и ресурси 
има непосредствени последици за 
степента, до която този механизъм може 
да функционира правилно;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/6

Изменение 6
Аксел Фос, Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0211/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно 
защитата на данните две години след неговото прилагане

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. призовава ЕКЗД да хармонизира 
прилагането на изискванията за защита 
на данните на практика чрез 
разработването на насоки относно, 
наред с другото, необходимостта от 
оценка на рисковете, свързани с 
обработването на информация за 
субектите на данни (членове 12 – 14), с 
упражняването на правата на субектите 
на данни (членове 15 – 18, 20 – 21) и с 
прилагането на принципа на отчетност; 
призовава ЕКЗД да издаде насоки за 
класифициране на различните случаи на 
законно използване на профилирането 
според рисковете от тях за правата и 
свободите на субектите на данни, както 
и препоръки за подходящите 
технически и организационни мерки, с 
ясно разграничаване на незаконните 
случаи на употреба; призовава ЕКЗД да 
преразгледа Становище 05/2014 на 
Работната група по член 29 от 10 април 
2014 г. относно техниките за 
анонимизиране и да изготви списък с 
недвусмислени критерии с цел 
постигане на анонимизиране; насърчава 
ЕКЗД да изясни обработването на данни 
за целите на човешките ресурси; 
отбелязва заключението на ЕКЗД, че 
следва да се запази необходимостта от 
оценка на рисковете, свързани с 

26. призовава ЕКЗД да хармонизира 
прилагането на изискванията за защита 
на данните на практика чрез 
разработването на насоки относно, 
наред с другото, необходимостта от 
оценка на рисковете, свързани с 
обработването на информация за 
субектите на данни (членове 12 – 14), с 
упражняването на правата на субектите 
на данни (членове 15 – 18, 20 – 21) и с 
прилагането на принципа на отчетност; 
призовава ЕКЗД да издаде насоки за 
класифициране на различните случаи на 
законно използване на профилирането 
според рисковете от тях за правата и 
свободите на субектите на данни, както 
и препоръки за подходящите 
технически и организационни мерки, с 
ясно разграничаване на незаконните 
случаи на употреба; призовава ЕКЗД да 
преразгледа Становище 05/2014 на 
Работната група по член 29 от 10 април 
2014 г. относно техниките за 
анонимизиране и да изготви списък с 
недвусмислени критерии с цел 
постигане на анонимизиране; насърчава 
ЕКЗД да изясни обработването на данни 
за целите на човешките ресурси; 
отбелязва заключението на ЕКЗД, че 
следва да се запази необходимостта от 
оценка на рисковете, свързани с 
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обработването на данни, както е 
предвидено в ОРЗД, тъй като рисковете 
за субектите на данни не са свързани с 
размера на администраторите на данни; 
призовава за по-добро използване на 
механизма, чрез който Комисията може 
да поиска съвет от Европейския комитет 
по защита на данните по въпросите, 
обхванати от ОРЗД;

обработването на данни, както е 
предвидено в ОРЗД, тъй като рисковете 
за субектите на данни не са свързани с 
размера на администраторите на данни; 
призовава за по-добро използване на 
механизма, чрез който Комисията може 
да поиска съвет от Европейския комитет 
по защита на данните по въпросите, 
обхванати от ОРЗД; призовава към 
ЕКЗД да се добави съвет от 
заинтересовани лица от 
научноизследователски, промишлени, 
потребителски и други организации 
на гражданското общество, както и 
от религиозни сдружения;
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Изменение 7
Аксел Фос, Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0211/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно 
защитата на данните две години след неговото прилагане

Предложение за резолюция
Параграф 26 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 26a. призовава ЕКЗД да направи 
критична оценка на собствената си 
роля и на въздействието на своите 
насоки върху промишлеността и 
основаната на данни икономика като 
цяло, като определи областите, в 
които тълкуването му излиза извън 
буквата на ОРЗД и намерението на 
законодателя; насърчава ЕКЗД да 
действа също така като доставчик 
на услуги, който създава условия за 
иновации в рамките на Европа;
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Изменение 8
Аксел Фос, Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0211/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно 
защитата на данните две години след неговото прилагане

Предложение за резолюция
Параграф 26 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 26б. отбелязва, че ОРЗД не обхваща 
специфични секторни въпроси, което 
доведе до ситуация, в която 
конкретното прилагане на ОРЗД в 
някои сектори все още остава неясно; 
призовава ЕКЗД да представи ясни 
секторни насоки за области като 
здравеопазване и финансови услуги; 
отбелязва, че използването на кодекси 
за поведение също би могло да 
спомогне за разрешаване на въпроса с 
правната сигурност;
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Изменение 9
Аксел Фос, Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0211/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно 
защитата на данните две години след неговото прилагане

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 изтъкна необходимостта от 
ясни насоки от страна на ОЗД и на 
Европейския комитет по защита на 
данните за адекватното прилагане и 
изпълнение на ОРЗД в областта на 
политиките за обществено 
здравеопазване; във връзка с това 
припомня Насоки 03/2020 относно 
обработването на данни за 
здравословното състояние за целите на 
научните изследвания в контекста на 
избухването на COVID-19 и Насоки 
04/2020 относно използването на данни 
за местоположението и инструменти за 
проследяване на контакти в контекста 
на избухването на COVID-19; призовава 
Комисията да гарантира пълно 
спазване на ОРЗД при създаването на 
общото европейско пространство на 
здравни данни;

27. отбелязва, че пандемията от 
COVID-19 изтъкна необходимостта от 
ясни насоки от страна на ОЗД и на 
Европейския комитет по защита на 
данните за адекватното прилагане и 
изпълнение на ОРЗД в областта на 
политиките за обществено 
здравеопазване; във връзка с това 
припомня Насоки 03/2020 относно 
обработването на данни за 
здравословното състояние за целите на 
научните изследвания в контекста на 
избухването на COVID-19 и Насоки 
04/2020 относно използването на данни 
за местоположението и инструменти за 
проследяване на контакти в контекста 
на избухването на COVID-19; 
подчертава, че дружества със 
стопанска цел осъществяват и важна 
научноизследователска дейност; 
следователно призовава за 
разширително тълкуване на 
разпоредбата за „научните 
изследвания“, както и за 
последователен подход по отношение 
на използването на чувствителни 
лични данни;
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Изменение 10
Аксел Фос, Йерун Ленарс
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0211/2021
Хуан Фернандо Лопес Агилар
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Доклад на Комисията за оценка на изпълнението на Общия регламент относно 
защитата на данните две години след неговото прилагане

Предложение за резолюция
Параграф 27 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 27a. подчертава значението, в 
контекста на пандемията от COVID-
19, на вторичното използване на 
данни от областта на 
здравеопазването и поради това 
призовава за по-разширително 
тълкуване на съгласието, което би 
позволило използването на данните за 
цели, различни от първоначално 
предвидените; осен това подчертава, 
че засиленото хармонизиране в 
областта на обработването на 
личните данни е от решаващо 
значение за целите на 
научноизследователската дейност; 
призовава Комисията да представи 
набор от правила относно здравните 
данни, за да установи баланс между 
защитата на личните данни и 
предоставянето на възможност на 
европейските пространства на данни 
да обучават европейски изкуствен 
интелект, да провеждат научни 
изследвания и да подобряват 
здравните услуги за своите граждани;
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