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22.3.2021 B9-0211/11

Изменение 11
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 34

Предложение за резолюция Изменение

34. призовава органите за защита на 
данните и Комисията систематично да 
оценяват дали правилата за защита на 
данните се прилагат на практика в 
третите държави в съответствие със 
съдебната практика на Съда на ЕС;

34. призовава органите за защита на 
данните и Комисията систематично да 
оценяват дали правилата за защита на 
данните се прилагат на практика в 
третите държави в съответствие със 
съдебната практика на Съда на ЕС; 
отбелязва, че някои дружества се 
възползват от по-ниското равнище на 
защита на данните в някои трети 
държави, за да обучат създадения от 
тях изкуствен интелект или да 
тестват новите си базирани на данни 
бизнес модели без каквито и да било 
ограничения, за да постигнат 
технически напредък и в крайна 
сметка да завоюват пазарни дялове в 
Европа;
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22.3.2021 B9-0211/12

Изменение 12
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 35

Предложение за резолюция Изменение

35. настоятелно призовава 
Комисията да публикува без ненужно 
забавяне своя преглед на решенията 
относно адекватното ниво на защита, 
приети съгласно Директивата от 1995 г.; 
изтъква, че при липсата на решения 
относно адекватното ниво на защита, 
най-широко използваният инструмент за 
международно предаване на данни са 
стандартните договорни клаузи; 
отбелязва, че Съдът на ЕС потвърди 
валидността на Решение 2010/87 
относно стандартните договорни клаузи 
(СДК), като същевременно изиска 
оценка на равнището на защита, 
осигурявано за данните, предавани на 
трета държава, и на съответните аспекти 
на правната система на тази трета 
държава по отношение на всеки достъп 
на публичните органи до предаваните 
лични данни; настоятелно призовава 
Комисията да ускори работата си по 
осъвременените СДК за международно 
предаване на данни, за да се гарантират 
еднакви условия на конкуренция за 
малките и средните предприятия (МСП) 
на международно равнище; приветства 
публикуването от страна на Комисията 
на проекта за СДК и целта СДК да бъдат 
по-лесни за ползване и да се преодолеят 
установените недостатъци на 

35. настоятелно призовава 
Комисията да публикува без ненужно 
забавяне своя преглед на решенията 
относно адекватното ниво на защита, 
приети съгласно Директивата от 1995 г.; 
изтъква, че при липсата на решения 
относно адекватното ниво на защита, 
най-широко използваният инструмент за 
международно предаване на данни  са 
стандартните договорни клаузи; 
отбелязва, че Съдът на ЕС потвърди 
валидността на Решение 2010/87 
относно стандартните договорни клаузи 
(СДК), като същевременно изиска 
оценка на равнището на защита, 
осигурявано за данните, предавани на 
трета държава, и на съответните аспекти 
на правната система на тази трета 
държава по отношение на всеки достъп 
на публичните органи до предаваните 
лични данни; настоятелно призовава 
Комисията да ускори работата си по 
осъвременените СДК за международно 
предаване на данни, за да се гарантират 
еднакви условия на конкуренция за 
малките и средните предприятия (МСП)  
на международно равнище; приветства 
публикуването от страна на Комисията 
на проекта за СДК и целта СДК да бъдат 
по-лесни за ползване и да се преодолеят 
установените недостатъци на 



AM\1227394BG.docx PE690.743v01-00

BG Единство в многообразието BG

настоящите стандарти;

______________
7 Решение на Комисията от 5 февруари 
2010 г. относно стандартните договорни 
клаузи при предаването на лични данни 
към лицата, които ги обработват, 
установени в трети страни, съгласно 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, изменено чрез 
решение за изпълнение на Комисията 
(ЕС) 2016/2297 от 16 декември 2016 г. 
(OВ 2016 L 344, стp. 100).

настоящите стандарти; предупреждава, 
че проектонасоките на ЕКЗД не 
съответстват нито на  основания на 
риска подход на ОРЗД, нито на 
решението на Съда на ЕС и 
подчертава, че изискването за 
криптиране на всички данни преди 
предаването им извън ЕС 
практически не е осъществимо;
______________
7 Решение на Комисията от 5 февруари 
2010 г. относно стандартните договорни 
клаузи при предаването на лични данни 
към лицата, които ги обработват, 
установени в трети страни, съгласно 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, изменено чрез 
решение за изпълнение на Комисията 
(ЕС) 2016/2297 от 16 декември 2016 г. 
(OВ 2016 L 344, стp. 100).
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22.3.2021 B9-0211/13

Изменение 13
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 36

Предложение за резолюция Изменение

36. припомня Насоките 1/2019 на 
ЕКЗД относно кодексите за поведение и 
органите за наблюдение съгласно 
Регламент 2016/679; признава, че този 
инструмент понастоящем не се използва 
достатъчно, въпреки че гарантира 
спазването на ОРЗД, когато се използва 
заедно със задължителни и приложими 
ангажименти на администратора или 
обработващия лични данни в третата 
държава за прилагане на подходящите 
гаранции; подчертава потенциала на 
този инструмент за по-добра подкрепа 
на МСП и за осигуряване на по-голяма 
правна сигурност в контекста на 
международното предаване на данни в 
различни сектори;

36. припомня, че задължителните 
фирмени правила (ЗФП) и 
механизмите за сертифициране, 
както и обвързващите и изпълними 
ангажименти на администратора 
или обработващия лични данни в 
третата държава да прилагат 
подходящите гаранции, както и 
кодексите за поведение, също дават 
възможност за международно 
предаване на данни, като 
същевременно се гарантира 
спазването на стандартите на ОРЗД; 
припомня Насоките 1/2019 на ЕКЗД 
относно кодексите за поведение и 
органите за наблюдение съгласно 
Регламент 2016/679; признава, че този 
инструмент понастоящем не се използва 
достатъчно, въпреки че гарантира 
спазването на ОРЗД, когато се използва 
заедно със задължителни и приложими 
ангажименти на администратора или 
обработващия лични данни в третата 
държава за прилагане на подходящите 
гаранции; подчертава потенциала на 
този инструмент за по-добра подкрепа 
на МСП и за осигуряване на по-голяма 
правна сигурност в контекста на 
международното предаване на данни в 
различни сектори; подчертава, че 
забраната за създаването и 
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прилагането на ЗФП, определена в 
работния документ за ЗФП на 
Работната група по член 291а, е 
твърде строга и с твърде тесен 
обхват по отношение на цифровите 
въпроси;
______________________
1a Работен документ „Създаване на 
процедура за сътрудничество за 
одобряване на задължителните 
фирмени правила“ за 
администраторите и 
обработващите лични данни съгласно 
ОРЗД, приет от Работната група за 
защита на данните по член 29 на 11 
април 2018 г.
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