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КРАТКА ОБОСНОВКА

Много е важно да се създаде истински и иновативен единен пазар за данни, който е 
гръбнакът на икономиката на данни и на конкурентоспособността в ЕС.  В тази връзка 
ЕС трябва да предприеме решителни стъпки за укрепване на цифровия суверенитет на 
Европа, за осигуряване на по-голям достъп до търговските и нетърговските данни и за 
подобряване на правата на потребителите и контрола върху техните собствени данни. 
Важно е да се повиши междусекторната оперативна съвместимост и преносимостта на 
данните, въз основа на съществуващите стандарти, и да се гарантира доверието в 
цифровите услуги и интелигентните продукти, което ще позволи на европейските 
дружества и граждани да развиват и да се възползват от иновативни и 
конкурентоспособни услуги и продукти. 

Поради това докладчикът приветства предложението на Комисията за Акт за управление 
на данните, като ключов фактор за засилване на обмена на данни в рамките на Съюза, в 
полза на предприятията и потребителите. 

По отношение на повторното използване на някои категории данни от обществения 
сектор (глава II), докладчикът предлага единното информационно бюро да бъде 
свързано с единната цифрова платформа и за националните единни информационни 
бюра да бъде осигурен публичен онлайн регистър, както и информация относно 
условията за разрешаване на повторна употреба и процедурата за искане на такава 
употреба. Освен това, той предлага някои допълнителни гаранции за повторното 
използване на данни извън Съюза, като например определянето на законен 
представител в рамките на Съюза за повторни ползватели, намиращи се извън Съюза. 

По отношение на изискванията, приложими за услугите за споделяне на данни (глава 
III), докладчикът предлага нови и по-строги определения, включително за 
„посредническа услуга за данни“, „посредници за данни “ и „обмен на данни“. 

По отношение на концепцията за алтруизъм на данните (глава IV), докладчикът би 
желал да подчертае необходимостта тя да бъде улеснена от национални политики и 
технически мерки в областта на алтруизма на данните.  Посредниците на данни и 
организациите за алтруистично споделяне на данни, които отговарят на изискванията, 
определени в регламента, следва да могат да получат „етикет“ и да използват специално 
лого на Съюза, което да осигурява съгласувана визуална идентичност и връзка към 
съответните публични регистри.

Докладчикът подчертава, че таксите, приложими съгласно настоящия регламент, следва 
да бъдат прозрачни, пропорционални, недискриминационни и обективно обосновани. 
Освен това компетентните органи следва да могат да не прилагат такси или да прилагат 
намалени такси за микро-, малки и средни предприятия, както и за стартиращи 
предприятия. 

По отношение на контрола и спазването на мерките, докладчикът подчертава, че е 
необходимо компетентните органи да си сътрудничат и да разполагат с достатъчно 
финансови и човешки ресурси, за да изпълняват своите задачи. Освен това докладчикът 
предлага рационализиране и съкращаване на процедурните срокове в регламента. При 
неспазване на правилата посредниците за данни и организациите за алтруистично 
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споделяне на данни следва да бъдат заличени от съответните национални регистри и от 
регистъра на Съюза. 

Докладчикът счита, че освен правото на съдебна защита,  правата, предоставени съгласно 
Директивата относно представителните искове, следва да се прилагат при нарушения на 
настоящия регламент. Той подчертава, че при загубата на данни на държателите на данни 
и при причиняването на материални и нематериални вреди за субектите на данни е важно 
да се изплащат обезщетения. 

Що се отнася до Европейския комитет за иновации в областта на данните (глава VI), 
докладчикът подчертава, че е необходимо той да бъде приведен в съответствие с други 
органи на равнището на Съюза, създадени за решаването на сходни въпроси, по-
специално в областта на изкуствения интелект. Освен това, той прави някои 
предложения за подобряване на приобщаващия характер, функционирането и 
прозрачността на Комитета. В състава на този Комитет следва да участват 
представителят на МСП, организации за стандартизация, организации на потребителите, 
организации на гражданското общество и др. Комитетът може да заседава в различни 
състави и разискванията му следва да се оповестяват публично. Освен това, докладчикът 
пояснява функциите на Комитета, включително преодоляване на пагубната 
разпокъсаност на вътрешния пазар чрез подобряване на междусекторната 
оперативна съвместимост и преносимост, надграждане на съществуващите стандарти 
и създаване на европейски пространства на данни.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Договорът за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) 
предвижда създаването на вътрешен 
пазар и установяването на система, 
гарантиращи, че конкуренцията на 
вътрешния пазар няма да бъде 
нарушена. Установяването на общи 
правила и практики в държавите членки, 
свързани с изготвянето на рамка за 
управление на данните, следва да 

(1) Договорът за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) 
предвижда създаването на вътрешен 
пазар и установяването на система, 
гарантиращи, че конкуренцията на 
вътрешния пазар няма да бъде 
нарушена. Установяването на общи 
правила и практики в държавите членки, 
свързани с изготвянето на рамка за 
управление на данните, и развитието 
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допринесе за постигането на тези цели. на справедлив и конкурентен 
истински единен пазар за данни, в 
който предприятията, и по-
специално микропредприятията, 
малките и средните предприятия 
(МСП) и стартиращите 
предприятия, да могат да ползват 
улеснен достъп до качествени данни, 
осигуряващ възможности за 
технологично развитие и иновации, 
следва да допринесат за постигането на 
тези цели.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) През последните няколко години 
цифровите технологии преобразиха 
икономиката и обществото, засягайки 
всички сектори на дейност и 
ежедневния живот. Данните са в 
центъра на това преобразяване: 
основаните на данни иновации ще 
донесат огромни ползи на гражданите, 
например посредством подобрена 
персонализирана медицина, нова 
мобилност и посредством приноса си 
към Европейския зелен пакт23. В своята 
стратегия за данните24 Комисията 
описа визията на общо европейско 
пространство на данни, единен пазар за 
данни, на който данните могат да се 
използват независимо от мястото на 
физическото им съхранение в Съюза в 
съответствие с приложимото 
законодателство. В нея също така се 
призова за свободен и безопасен обмен 
на данни с трети държави, подлежащ на 
изключения и ограничения във връзка с 
обществената сигурност, обществения 
ред и други легитимни цели на 
обществената политика на Европейския 
съюз, в съответствие с международните 
задължения. За да се превърне тази 

(2) През последните няколко години 
цифровите технологии преобразиха 
икономиката и обществото, засягайки 
всички сектори на дейност и 
ежедневния живот. Данните са в 
центъра на това преобразяване: 
основаните на данни иновации ще 
донесат огромни ползи както на 
предприятията, така и на 
потребителите, например 
посредством подобрена 
персонализирана медицина, нова 
мобилност и посредством приноса си 
към Европейския зелен пакт23. В своята 
стратегия за данните24 Комисията 
описа визията на общо европейско 
пространство на данни, единен пазар за 
данни, на който данните могат да се 
използват независимо от мястото на 
физическото им съхранение в Съюза в 
съответствие с приложимото 
законодателство и който ще улесни и 
подобри достъпа и използването на 
данни, по-специално за 
микропредприятията, МСП и 
стартиращите предприятия.  В нея 
също така се призова за свободен и 
безопасен обмен на нелични данни с 
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визия в реалност, в нея се предлага 
създаването на общи европейски 
пространства на данни по области, 
които ще представляват конкретни 
договорености за споделяне и 
обединяване на данни. Както е 
предвидено в посочената стратегия, тези 
общи европейски пространства на данни 
могат да обхващат области като 
здравеопазване, мобилност, 
производство, финансови услуги, 
енергетика или селско стопанство, или 
тематични области като Европейския 
зелен пакт, или европейски 
пространства на данни за публичната 
администрация или уменията.

трети държави, подлежащ на 
изключения и ограничения във връзка с 
обществената сигурност, обществения 
ред и други легитимни цели на 
обществената политика на Европейския 
съюз, в съответствие с международните 
задължения. За да се превърне тази 
визия в реалност и да се увеличат 
потоците от нелични данни между 
предприятията, съответните 
заинтересовани страни и 
обществения сектор в рамките на 
вътрешния пазар, в нея се предлага 
създаването на общи европейски 
пространства на данни по области, 
които ще представляват конкретни 
договорености за споделяне и 
обединяване на данни. Както е 
предвидено в посочената стратегия, тези 
общи европейски пространства на данни 
могат да обхващат области като 
здравеопазване, мобилност, 
производство, финансови услуги, 
енергетика или селско стопанство, или 
тематични области като Европейския 
зелен пакт, или европейски 
пространства на данни за публичната 
администрация или уменията. Те следва 
да бъдат разработени в пълно 
съответствие с принципите на 
Регламента относно свободното 
движение на нелични данни и следва, 
принципно и когато е възможно, да се 
основават на съществуващите 
регулаторни и технически стандарти 
за оперативна съвместимост, 
преносимост и откритост, като 
например стандартите, които вече 
са разработени в рамките на 
европейската инициатива за облачна 
инфраструктура Gaia-X или други 
подобни проекти.

__________________ __________________
23 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Европейския 
съвет, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 

23 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Европейския 
съвет, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно 
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Европейския зелен пакт, Брюксел, 
11.12.2019 г. (COM(2019) 640 final).

Европейския зелен пакт, Брюксел, 
11.12.2019 г. (COM(2019) 640 final).

24 COM(2020) 66 окончателен. 24 COM(2020) 66 окончателен.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Необходимо е да се подобрят 
условията за споделяне на данни на 
вътрешния пазар чрез създаване на 
хармонизирана рамка за обмен на 
данни. В специфичното за отделните 
сектори законодателство могат да се 
изготвят, адаптират и предлагат нови и 
допълнителни елементи в зависимост от 
особеностите на сектора, като 
предвиденото законодателство относно 
европейското пространство на здравни 
данни25, и относно достъпа до данни за 
превозните средства. Освен това 
определени сектори на икономиката 
вече се регулират от специфичното за 
отделните сектори законодателство на 
Съюза, което включва правила, 
свързани с трансграничното споделяне 
на данни или с достъпа до данни в целия 
Съюз26. Настоящият регламент 
следователно не засяга Регламент (EС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета(27), и по-специално 
прилагането на настоящия регламент 
няма да възпрепятства трансграничното 
предаване на данни в съответствие с 
глава V на Регламент (EС) 2016/679, 
Директива (EС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета(28), 
Директива (EС) 2016/943 на 
Европейския парламент и на Съвета(29), 
Регламент (EС) 2018/1807 на 
Европейския парламент и на Съвета(30), 
Регламент (EО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета(31), 
Директива 2000/31/EО на Европейския 

(3) Необходимо е да се създаде 
истински единен пазар на данни чрез 
осигуряване на еднакви условия на 
конкуренция и да се подобрят 
условията за споделяне на данни на 
вътрешния пазар, за да се улесни 
достъпът до данни за всички 
съответни заинтересовани страни, и 
по-специално за 
микропредприятията, МСП и 
стартиращите предприятия, чрез 
създаване на хармонизирана рамка за 
обмен на данни. В специфичното за 
отделните сектори законодателство 
могат да се изготвят, адаптират и 
предлагат нови и допълнителни 
елементи в зависимост от особеностите 
на сектора, като предвиденото 
законодателство относно европейското 
пространство на здравни данни25, и 
относно достъпа до данни за превозните 
средства. Освен това определени 
сектори на икономиката вече се 
регулират от специфичното за 
отделните сектори законодателство на 
Съюза, което включва правила, 
свързани с трансграничното споделяне 
на данни или с достъпа до данни в целия 
Съюз26. Настоящият регламент 
следователно не засяга Регламент (EС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета(27), и по-специално 
прилагането на настоящия регламент 
няма да възпрепятства трансграничното 
предаване на данни в съответствие с 
глава V на Регламент (EС) 2016/679, 
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парламент и на Съвета(32), Директива 
2001/29/EО на Европейския парламент и 
на Съвета(33), Директива (EС) 2019/790 
на Европейския парламент и на 
Съвета(34), Директива 2004/48/EО на 
Европейския парламент и на Съвета(35), 
Директива (EС) 2019/1024 на 
Европейския парламент и на Съвета(36), 
както и Регламент 2018/858/EС на 
Европейския парламент и на Съвета(37), 
Директива 2010/40/EС на Европейския 
парламент и на Съвета(38) и 
делегираните регламенти, приети въз 
основа на него, и всяко друго 
специфично за отделните сектори 
законодателство на Съюза, с което се 
организира достъпът до данните и 
повторното им използване. Настоящият 
регламент не следва да засяга достъпа 
до данните и тяхното използване за 
целите на международното 
сътрудничество в контекста на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания. В Съюза 
следва да се създаде хоризонтален 
режим за повторното използване на 
някои категории защитени данни, които 
се държат от органите от обществения 
сектор, за предоставянето на услуги за 
споделяне на данни и на услуги, 
основаващи се на алтруизма по 
отношение на данните. Специфичните 
характеристики на различните сектори 
могат да изискват разработването на 
системи на основата на секторни данни, 
като същевременно се основават на 
изискванията на настоящия регламент. 
Когато специфичен за определен сектор 
правен акт на Съюза изисква от 
органите от обществения сектор, от 
доставчиците на услуги за споделяне 
на данни или от регистрираните 
субекти, предоставящи услуги за 
алтруистично споделяне на данни, да 
спазват специфични допълнителни 
технически, административни или 
организационни изисквания, 

Директива (EС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета(28), 
Директива (EС) 2016/943 на 
Европейския парламент и на Съвета(29), 
Регламент (EС) 2018/1807 на 
Европейския парламент и на Съвета(30), 
Регламент (EО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета(31), 
Директива 2000/31/EО на Европейския 
парламент и на Съвета(32), Директива 
2001/29/EО на Европейския парламент и 
на Съвета(33), Директива (EС) 2019/790 
на Европейския парламент и на 
Съвета(34), Директива 2004/48/EО на 
Европейския парламент и на Съвета(35), 
Директива (EС) 2019/1024 на 
Европейския парламент и на Съвета(36), 
както и Регламент 2018/858/EС на 
Европейския парламент и на Съвета(37), 
Директива 2010/40/EС на Европейския 
парламент и на Съвета(38) и 
делегираните регламенти, приети въз 
основа на него, и всяко друго 
специфично за отделните сектори 
законодателство на Съюза, с което се 
организира достъпът до данните и 
повторното им използване. Настоящият 
регламент не следва да засяга достъпа 
до данните и тяхното използване за 
целите на международното 
сътрудничество в контекста на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания. 
Настоящият регламент не следва да 
засяга компетентността на 
държавите членки по отношение на 
дейностите, свързани с 
обществената сигурност, отбраната 
и националната сигурност. В Съюза 
следва да се създаде хоризонтален 
режим за повторното използване на 
някои категории защитени данни, които 
се държат от органите от обществения 
сектор, за предоставянето на услуги за 
споделяне на данни и на услуги, 
основаващи се на алтруизма по 
отношение на данните. Специфичните 
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включително чрез разрешителен или 
сертификационен режим, тези 
разпоредби на посочения специфичен за 
сектора правен акт на Съюза също 
следва да се прилагат.

характеристики на различните сектори 
могат да изискват разработването на 
системи на основата на секторни данни, 
като същевременно се основават на 
изискванията на настоящия регламент. 
Когато специфичен за определен сектор 
правен акт на Съюза изисква от 
органите от обществения сектор, от 
посредниците за данни или от 
регистрираните субекти, предоставящи 
услуги за алтруистично споделяне на 
данни, да спазват специфични 
допълнителни технически, 
административни или организационни 
изисквания, включително чрез 
разрешителен или сертификационен 
режим, тези разпоредби на посочения 
специфичен за сектора правен акт на 
Съюза също следва да се прилагат.

__________________ __________________
25 Вж.: приложенията към Съобщение на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите относно Работна програма на 
Комисията за 2021 г. (COM(2020) 690 
final).

25 Вж.: приложенията към Съобщение на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите относно Работна програма на 
Комисията за 2021 г. (COM(2020) 690 
final).

26 Например Директива 2011/24/EС в 
контекста на европейското 
пространство на здравните данни и 
съответното законодателство в областта 
на транспорта, като 
Директива 2010/40/EС, 
Регламент (ЕС) 2019/1239 и 
Регламент (ЕС) 2020/1056 в контекста 
на европейското пространство на данни 
за мобилността.

26 Например Директива 2011/24/EС в 
контекста на европейското 
пространство на здравните данни и 
съответното законодателство в областта 
на транспорта, като 
Директива 2010/40/EС, 
Регламент (ЕС) 2019/1239 и 
Регламент (ЕС) 2020/1056 в контекста 
на европейското пространство на данни 
за мобилността.

27 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на 
Директива 95/46/EО (Общ регламент 
относно защитата на данните) (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на 
Директива 95/46/EО (Общ регламент 
относно защитата на данните) (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
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28 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. 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 наказания и относно 
свободното движение на такива данни, и 
за отмяна на Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

28 Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. 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 наказания и относно 
свободното движение на такива данни, и 
за отмяна на Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ 
L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

29 Директива (ЕС) 2016/943 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2016 г. относно защитата на 
неразкрити ноу-хау и търговска 
информация (търговски тайни) срещу 
тяхното незаконно придобиване, 
използване и разкриване (ОВ L 157, 
15.6.2016 г., стр. 1).

29 Директива (ЕС) 2016/943 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
8 юни 2016 г. относно защитата на 
неразкрити ноу-хау и търговска 
информация (търговски тайни) срещу 
тяхното незаконно придобиване, 
използване и разкриване (ОВ L 157, 
15.6.2016 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕС) 2018/1807 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 ноември 2018 г. относно рамка за 
свободното движение на нелични данни 
в Европейския съюз (ОВ L 303, 
28.11.2018 г., стр. 59).

30 Регламент (ЕС) 2018/1807 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 ноември 2018 г. относно рамка за 
свободното движение на нелични данни 
в Европейския съюз (ОВ L 303, 
28.11.2018 г., стр. 59).

31 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 г. относно европейската 
статистика и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 
на Европейския парламент и на Съвета 
за предоставянето на поверителна 
статистическа информация на 
Статистическата служба на 
Европейските общности, на 
Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета 
относно статистиката на Общността и 
на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 
Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските 
общности (ОВ L 87, 31.03.2009 г., 
стр. 164).

31 Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2009 г. относно европейската 
статистика и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 
на Европейския парламент и на Съвета 
за предоставянето на поверителна 
статистическа информация на 
Статистическата служба на 
Европейските общности, на 
Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета 
относно статистиката на Общността и 
на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на 
Съвета за създаване на Статистически 
програмен комитет на Европейските 
общности (ОВ L 87, 31.03.2009 г., 
стр. 164).

32 Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 

32 Директива 2000/31/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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8 юни 2000 г. за някои правни аспекти 
на услугите на информационното 
общество, и по-специално на 
електронната търговия на вътрешния 
пазар (Директива за електронната 
търговия). (ОВ L 178, 17.7.2000 г, стр. 1)

8 юни 2000 г. за някои правни аспекти 
на услугите на информационното 
общество, и по-специално на 
електронната търговия на вътрешния 
пазар (Директива за електронната 
търговия). (ОВ L 178, 17.7.2000 г, стр. 1)

33 Директива 2001/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 май 2001 г. относно хармонизирането 
на някои аспекти на авторското право и 
сродните му права в информационното 
общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., 
стр. 10).

33 Директива 2001/29/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 май 2001 г. относно хармонизирането 
на някои аспекти на авторското право и 
сродните му права в информационното 
общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., 
стр. 10).

34 Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 г. относно авторското 
право и сродните му права в цифровия 
единен пазар и за изменение на 
директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО, ОВ 
L 130, 17.5.2019 г., стр. 92.

34 Директива (ЕС) 2019/790 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 април 2019 г. относно авторското 
право и сродните му права в цифровия 
единен пазар и за изменение на 
директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО, ОВ 
L 130, 17.5.2019 г., стр. 92.

35 Директива 2004/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно упражняването 
на права върху интелектуалната 
собственост (ОВ L 157, 30.4.2004 г.).

35 Директива 2004/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно упражняването 
на права върху интелектуалната 
собственост (ОВ L 157, 30.4.2004 г.).

36 Директива (ЕС) 2019/1024 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. относно отворените 
данни и повторното използване на 
информацията от обществения сектор, 
ОВ L 172, 26.6.2019 г., стр. 56.

36 Директива (ЕС) 2019/1024 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. относно отворените 
данни и повторното използване на 
информацията от обществения сектор, 
ОВ L 172, 26.6.2019 г., стр. 56.

37 Регламент (ЕС) 2018/858 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. относно одобряването и 
надзора на пазара на моторни превозни 
средства и техните ремаркета, както и 
на системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за 
такива превозни средства, за изменение 
на регламенти (ЕО) № 715/2007 и 
(ЕО) № 595/2009 и за отмяна на 
Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 
14.6.2018 г.).

37 Регламент (ЕС) 2018/858 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2018 г. относно одобряването и 
надзора на пазара на моторни превозни 
средства и техните ремаркета, както и 
на системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за 
такива превозни средства, за изменение 
на регламенти (ЕО) № 715/2007 и 
(ЕО) № 595/2009 и за отмяна на 
Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 
14.6.2018 г.).

38 Директива 2010/40/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
7 юли 2010 г. относно рамката за 

38 Директива 2010/40/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
7 юли 2010 г. относно рамката за 
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внедряване на интелигентните 
транспортни системи в областта на 
автомобилния транспорт и за 
интерфейси с останалите видове 
транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1).

внедряване на интелигентните 
транспортни системи в областта на 
автомобилния транспорт и за 
интерфейси с останалите видове 
транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Законодателството на Съюза и 
националното законодателство 
относно защитата на личните и 
неличните данни следва да се 
прилагат за данните, които се 
обработват съгласно настоящия 
регламент. Следователно 
настоящият регламент не следва да 
засяга Регламент (ЕО) № 2016/679, 
Регламент (ЕО) № 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета 

1a и Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета1б.
__________________
1а Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2018 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза и 
относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение 
№ 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 
21.11.2018 г., стр. 39).
1б Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
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сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации) 
(OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходими са действия на 
равнището на Съюза, за да се 
преодолеят пречките пред една добре 
функциониращата икономика, 
основана на данните, и за да се създаде 
рамка за управление на достъпа и 
използването на данните в целия Съюз, 
по-специално по отношение на 
повторната употреба на някои видове 
данни, държани от обществения сектор, 
предоставянето на услуги от 
доставчици на услуги за споделяне на 
данни на бизнес ползватели и на 
субекти на данни, както и събирането и 
обработването на данни, предоставени 
за алтруистични цели от физически и 
юридически лица.

(4) Необходими са действия на 
равнището на Съюза, за да се изгради 
доверие между отделните лица и 
дружествата и да се преодолеят 
пречките пред една добре 
функционираща икономика, основана 
на данните, чрез създаването на рамка 
за управление на достъпа и 
използването на данните в целия Съюз, 
по-специално по отношение на 
повторната употреба на някои видове 
данни, държани от обществения сектор, 
предоставянето на услуги от 
посредниците за данни на бизнес 
ползватели и на субекти на данни, 
събирането и обработването на данни, 
предоставени за алтруистични цели от 
физически и юридически лица, и за 
създаването на Европейски комитет 
за иновации в областта на данните. 
Освен това е много важно да се 
осигури достъп до висококачествени 
набори от данни за разработването и 
обучението на ефективни, правилно 
функциониращи и безпристрастни 
системи за изкуствен интелект (ИИ), 
както и ефективен достъп до 
периферни данни, което включва 
преодоляване на 
предизвикателствата във връзка с 
оперативната съвместимост, 
произтичащи от безпрецедентния 
мащаб и от децентрализирания 
характер на периферните изчисления.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Идеята, че данните, генерирани 
за сметка на публичните бюджети, 
следва да бъдат в полза на обществото, е 
част от политиката на Съюза от дълго 
време. Директива (ЕС) 2019/1024, както 
и специфичното за отделните сектори 
законодателство гарантира, че 
публичният сектор прави по-голямата 
част от генерираните от него данни 
леснодостъпни за използване и за 
повторна употреба. Въпреки това някои 
категории данни (поверителни 
търговски данни, поверителна 
статистическа информация, данни, 
защитени с права върху интелектуална 
собственост на трети страни, 
включително търговски тайни и лични 
данни, които не са достъпни въз основа 
на специфично национално 
законодателство или законодателство на 
Съюза, като Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива (ЕС) 2016/680, често не са 
налични в публичните бази данни дори 
и за научни изследвания или дейности в 
областта на иновациите. Поради 
чувствителния характер на тези данни 
преди тяхното предоставяне трябва да 
бъдат изпълнени някои технически и 
правни изисквания, за да се гарантира 
спазването на правата, които други лица 
имат върху тези данни. Подобни 
изисквания обикновено изискват време 
и знания, за да бъдат изпълнени. Това 
доведе до недостатъчното използване на 
такива данни. Въпреки че някои 
държави членки създават структури, 
процеси и понякога законодателно 
улесняват този вид повторно 
използване, това не е така в целия Съюз.

(5) Идеята, че данните, генерирани 
за сметка на публичните бюджети, 
следва да бъдат в полза на обществото, е 
част от политиката на Съюза от дълго 
време. Директива (ЕС) 2019/1024, както 
и специфичното за отделните сектори 
законодателство гарантира, че 
публичният сектор прави по-голямата 
част от генерираните от него данни 
леснодостъпни за използване и за 
повторна употреба. Въпреки това някои 
категории данни (поверителни 
търговски данни, поверителна 
статистическа информация, данни, 
защитени с права върху интелектуална 
собственост на трети страни, 
включително търговски тайни и лични 
данни, които не са достъпни въз основа 
на специфично национално 
законодателство или законодателство на 
Съюза, като Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива (ЕС) 2016/680, често не са 
налични в публичните бази данни дори 
и за научни изследвания или дейности в 
областта на иновациите. Поради 
чувствителния характер на тези данни 
преди тяхното предоставяне трябва да 
бъдат изпълнени някои технически и 
правни изисквания, за да се гарантира 
спазването на правата, които други лица 
имат върху тези данни. Подобни 
законни изисквания обикновено 
изискват време и знания, за да бъдат 
изпълнени. Това доведе до 
недостатъчното използване на такива 
данни. Въпреки че някои държави 
членки създават структури, процеси и 
понякога законодателно улесняват този 
вид повторно използване, това не е така 
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в целия Съюз. Следователно 
държавите членки се насърчават да 
осигурят по-добър достъп и ясни и 
прозрачни условия за повторното 
използване на някои категории данни 
от обществения сектор, които биха 
могли да се използват повторно по 
сигурен и лесен начин, както и да 
гарантират подобрена и повишена 
употреба на тези данни, по-специално 
за микропредприятията, МСП и 
стартиращите предприятия.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съществуват техники, които 
дават възможност за извършване на 
благоприятни за неприкосновеността на 
личния живот анализи на бази данни, 
съдържащи лични данни, като 
анонимизиране, псевдонимизиране, 
диференциална неприкосновеност, 
генерализиране или премахване и 
рандомизиране. Прилагането на тези 
технологии за подобряване на защитата 
на личния живот, заедно с всеобхватни 
подходи за защита на данните, следва да 
гарантират безопасното повторно 
използване на личните данни и 
поверителни от търговска гледна точка 
бизнес данни за цели, свързани с 
научните изследвания, иновациите и 
статистиката. В много случаи това 
означава, че използването и повторното 
използване на данни в този контекст 
може да се извършва само в защитена 
среда за обработване, която е създадена 
от обществения сектор, като той 
упражнява надзор върху нея. На 
равнището на Съюза има опит с такива 
защитени среди за обработване, които 
се използват за изследване на 
статистически микроданни въз основа 

(6) Съществуват техники, които 
дават възможност за извършване на 
благоприятни за неприкосновеността на 
личния живот анализи на бази данни, 
съдържащи лични данни, като 
анонимизиране, псевдонимизиране, 
диференциална неприкосновеност, 
генерализиране или премахване и 
рандомизиране. Прилагането на тези 
технологии за подобряване на защитата 
на личния живот, заедно с всеобхватни 
подходи за защита на данните, следва да 
се приоритизират, за да гарантират 
право на неприкосновеност на личния 
живот още при проектирането и по 
подразбиране, позволявайки 
безопасното повторно използване на 
личните данни и поверителни от 
търговска гледна точка бизнес данни за 
цели, свързани с научните изследвания, 
иновациите и статистиката. В много 
случаи това означава, че използването и 
повторното използване на данни в този 
контекст може да се извършва само в 
защитена среда за обработване, която е 
създадена от обществения сектор, като 
той упражнява надзор върху нея. На 
равнището на Съюза има опит с такива 
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на Регламент (ЕС) 557/2013 на 
Комисията(39). Като цяло, що се отнася 
до личните данни, обработването на 
лични данни следва да се извършва въз 
основа на едно или повече от 
основанията за обработване, предвидени 
в член 6 от Регламент (ЕС) 2016/679.

защитени среди за обработване, които 
се използват за изследване на 
статистически микроданни въз основа 
на Регламент (ЕС) 557/2013 на 
Комисията(39). Като цяло, що се отнася 
до личните данни, обработването на 
лични данни следва да се извършва въз 
основа на едно или повече от 
основанията за обработване, предвидени 
в член 6 от Регламент (ЕС) 2016/679.

__________________ __________________
39 Регламент (ЕС) № 557/2013 на 
Комисията от 17 юни 2013 г. за 
изпълнение на 
Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно европейската статистика по 
отношение на достъпа до поверителни 
данни за научни цели и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 831/2002 на 
Комисията (OВ L 164, 18.6.2013 г., 
стp. 16).

39 Регламент (ЕС) № 557/2013 на 
Комисията от 17 юни 2013 г. за 
изпълнение на 
Регламент (ЕО) № 223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно европейската статистика по 
отношение на достъпа до поверителни 
данни за научни цели и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 831/2002 на 
Комисията (OВ L 164, 18.6.2013 г., 
стp. 16).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Органите от обществения сектор 
следва да се съобразяват със 
законодателството в областта на 
конкуренцията, когато установяват 
принципите за повторно използване на 
държаните от тях данни, като избягват, 
доколкото е възможно, сключването 
на споразумения, които могат да имат за 
цел или резултат създаването на 
изключителни права за повторното 
използване на определени данни. 
Сключването на такова споразумение 
следва да бъде възможно само когато 
това е обосновано и необходимо за 
предоставянето на услуга от общ 
интерес. Такъв може да е случаят, 

(9) Органите от обществения сектор 
следва да се съобразяват със 
законодателството в областта на 
конкуренцията, когато установяват 
принципите за повторно използване на 
държаните от тях данни, като избягват 
сключването на споразумения, които 
могат да имат за цел или резултат 
създаването на изключителни права за 
повторното използване на определени 
данни. Сключването на такова 
споразумение следва да бъде възможно 
само когато това е обосновано и 
необходимо за предоставянето на услуга 
от общ интерес. Такъв може да е 
случаят, когато изключителното 
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когато изключителното използване на 
данните е единственият начин да се 
увеличат максимално ползите за 
обществото от въпросните данни, 
например когато съществува само един 
субект (който се е специализирал в 
обработването на определен набор от 
данни), в състояние да предоставя 
услугата или продукта, даващи 
възможност на органа от обществения 
сектор да предоставя усъвършенствана 
цифрова услуга от общ интерес. Такива 
договорености обаче трябва да бъдат 
сключвани в съответствие с правилата 
за обществените поръчки и да подлежат 
на редовен преглед въз основа на 
пазарен анализ, за да се установи дали 
продължава да е необходимо наличието 
на такова изключително право. Освен 
това такива договорености следва да са 
съобразени със съответните правила за 
държавна помощ, когато е 
целесъобразно, и следва да бъдат 
сключвани за ограничен период, който 
не следва да надвишава три години. За 
да се гарантира прозрачност, такива 
споразумения за предоставяне на 
изключителни права следва да бъдат 
публикувани онлайн, независимо от 
евентуалното публикуване на 
информация за възлагане на договор за 
обществена поръчка.

използване на данните е единственият 
начин да се увеличат максимално 
ползите за обществото от въпросните 
данни, например когато съществува 
само един субект (който се е 
специализирал в обработването на 
определен набор от данни), в състояние 
да предоставя услугата или продукта, 
даващи възможност на органа от 
обществения сектор да предоставя 
усъвършенствана цифрова услуга от 
общ интерес. Такива договорености 
обаче трябва да бъдат сключвани в 
съответствие с правилата за 
обществените поръчки и да подлежат на 
редовен преглед въз основа на пазарен 
анализ, за да се установи дали 
продължава да е необходимо наличието 
на такова изключително право. Освен 
това такива договорености следва да са 
съобразени със съответните правила за 
държавна помощ, когато е 
целесъобразно, и следва да бъдат 
сключвани за ограничен период, който 
не следва да надвишава две години. 
Всяко изключително право за 
повторно използване на данните, 
което не отговаря на условията, 
посочени в настоящия регламент, 
следва да бъде невалидно. За да се 
гарантира прозрачност, такива 
споразумения за предоставяне на 
изключителни права следва да бъдат 
публикувани онлайн поне два месеца 
преди влизането им в сила, независимо 
от евентуалното публикуване на 
информация за възлагане на договор за 
обществена поръчка. Настоящият 
регламент не следва да се разбира 
като възпрепятстващ 
лицензодателите на данни към 
органите от обществения сектор да 
сключват споразумения, които 
ограничават повторното използване 
на такива лицензирани данни, когато 
лицензът за данни се отнася до 
начина на доставяне, поддържане и 
контрол на данните, както и до 
политики, практики и протоколи за 
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сигурност на данните.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Вече сключените или 
съществували преди влизането в сила на 
настоящия регламент забранени 
споразумения за предоставяне на 
изключителни права и други практики 
или договорености между държатели на 
данни и повторни ползватели на данни, 
с които не се предоставят изрично 
изключителни права, но за които може 
основателно да се очаква да 
ограничават наличността на данните за 
повторно използване, не следва да се 
подновяват след изтичането на техния 
срок. В случай на безсрочни или 
дългосрочни споразумения те следва да 
бъдат прекратени в рамките на три 
години от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

(10) Вече сключените или 
съществували преди влизането в сила на 
настоящия регламент забранени 
споразумения за предоставяне на 
изключителни права и други практики 
или договорености между държатели на 
данни и повторни ползватели на данни, 
отнасящи се до повторното 
използване на данни, държани от 
органи от обществения сектор, с 
които не се предоставят изрично 
изключителни права, но за които може 
основателно да се очаква да попречат 
на функционирането на вътрешния 
пазар, като ограничават наличността 
на данните за повторно използване, не 
следва да се подновяват след изтичането 
на техния срок. В случай на безсрочни 
или дългосрочни споразумения те 
следва да бъдат прекратени в рамките на 
три години от датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да бъдат определени 
условия за повторно използване на 
защитени данни, приложими за органи 
от обществения сектор, компетентни да 
разрешават повторното използване 
съгласно националното право, като тези 
условия не следва да засягат правата 

(11) Необходимо е да се установят 
условия за повторно използване на 
защитени данни, приложими за органи 
от обществения сектор, компетентни да 
разрешават повторното използване 
съгласно националното право, като тези 
условия не следва да засягат правата 



AD\1234693BG.docx 19/109 PE691.362v02-00

BG

или задълженията, свързани с достъпа 
до такива данни. Тези условия следва да 
бъдат недискриминационни, 
пропорционални и обективно 
обосновани, като същевременно не 
ограничават конкуренцията. По-
специално органите от обществения 
сектор, които разрешават повторно 
използване, следва да разполагат с 
техническите средства, необходими за 
гарантиране на защитата на правата и 
интересите на трети страни. Условията, 
свързани с повторното използване на 
данните, следва да бъдат ограничени до 
необходимото за запазване на правата и 
интересите на други лица по отношение 
на данните и целостта на 
информационните и комуникационните 
системи на органите от обществения 
сектор. Органите от обществения сектор 
следва да прилагат условия, които най-
добре обслужват интересите на 
повторния ползвател, без това да доведе 
до непропорционално усилие за 
обществения сектор. В зависимост от 
конкретния случай, преди предаването 
личните данни следва да бъдат напълно 
анонимизирани, така че в крайна сметка 
да не позволяват идентифициране на 
субектите на данни, а данните, 
съдържащи поверителна търговска 
информация, следва да бъдат изменени 
по начин, при който не се разкрива 
поверителна информация. Когато 
предоставянето на анонимизирани или 
изменени данни не отговаря на нуждите 
на повторния ползвател, може да бъде 
разрешено повторното използване на 
данните на място или дистанционно в 
защитена среда за обработване. Надзор 
върху анализа на данни в такива 
защитени среди за обработване следва 
да бъде упражняван от органа от 
обществения сектор, за да се защитят 
правата и интересите на други лица. По-
специално личните данни следва да се 
предават за повторно използване на 
трета страна само когато има правно 
основание, позволяващо такова 

или задълженията, свързани с достъпа 
до такива данни. Тези условия следва да 
бъдат прозрачни, законосъобразни, 
ясно посочени, недискриминационни, 
пропорционални и обективно 
обосновани, като същевременно не 
ограничават конкуренцията. По-
специално органите от обществения 
сектор, които разрешават повторно 
използване, следва да разполагат с 
техническите средства, необходими за 
гарантиране на защитата на правата и 
интересите на трети страни. Условията, 
свързани с повторното използване на 
данните, следва да бъдат ограничени до 
необходимото за запазване на правата и 
интересите на други лица по отношение 
на данните и целостта на 
информационните и комуникационните 
системи на органите от обществения 
сектор. Органите от обществения сектор 
следва да прилагат условия, които най-
добре обслужват интересите на 
повторния ползвател, без това да 
изисква непропорционално усилие за 
обществения сектор. В зависимост от 
конкретния случай, преди предаването 
личните данни следва да бъдат напълно 
анонимизирани, така че в крайна сметка 
да не позволяват идентифициране на 
субектите на данни, а данните, 
съдържащи поверителна търговска 
информация, следва да бъдат изменени 
по начин, при който не се разкрива 
поверителна информация. Следва да се 
предвидят гаранции срещу 
деанонимизирането и 
установяването на самоличността 
на физическите лица. Освен това 
дружествата следва да нямат пряк 
достъп до защитените данни и в 
резултат на това те не следва да 
извършват деанонимизиране. Когато 
предоставянето на анонимизирани или 
изменени данни не отговаря на нуждите 
на повторния ползвател, може да бъде 
разрешено повторното използване на 
данните на място или дистанционно в 
защитена среда за обработване. Надзор 
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предаване. Органът от обществения 
сектор би могъл да предвиди като 
условие за използването на такава 
защитена среда за обработване 
подписването от страна на повторния 
ползвател на споразумение за 
поверителност, което забранява 
разкриването на каквато и да било 
информация, застрашаваща правата и 
интересите на трети страни, която 
повторният ползвател може да е 
придобил въпреки въведените гаранции. 
Органите от обществения сектор, когато 
е целесъобразно, следва да улесняват 
повторното използване на данни въз 
основа на съгласието на субектите на 
данни или на разрешенията на 
юридическите лица относно повторното 
използване на отнасящи се до тях данни 
чрез подходящи технически средства. 
Във връзка с това органът от 
обществения сектор следва да подкрепя 
потенциалните повторни ползватели в 
търсенето на такова съгласие чрез 
създаване на технически механизми, 
които позволяват предаването на 
искания за съгласие от повторни 
ползватели, когато това е практически 
осъществимо. Не следва да се 
предоставя информация за контакт, 
която позволява на повторните 
ползватели да се свързват пряко със 
субектите на данни или с дружествата.

върху анализа на данни в такива 
защитени среди за обработване следва 
да бъде упражняван от органа от 
обществения сектор, за да се защитят 
правата и интересите на други лица. По-
специално личните данни следва да се 
предават за повторно използване на 
трета страна само когато има правно 
основание, позволяващо такова 
предаване. Органът от обществения 
сектор би могъл да предвиди като 
условие за използването на такава 
защитена среда за обработване 
подписването от страна на повторния 
ползвател на споразумение за 
поверителност, което забранява 
разкриването на каквато и да било 
информация, застрашаваща правата и 
интересите на трети страни, която 
повторният ползвател може да е 
придобил въпреки въведените гаранции. 
Органите от обществения сектор, когато 
е целесъобразно, следва да улесняват 
повторното използване на данни въз 
основа на съгласието на субектите на 
данни или на разрешенията на 
юридическите лица относно повторното 
използване на отнасящи се до тях данни 
чрез използването на подходящи 
технически средства. Във връзка с това 
органът от обществения сектор би 
могъл да подкрепя потенциалните 
повторни ползватели в търсенето на 
такова съгласие чрез създаване на 
технически механизми, които 
позволяват предаването на искания за 
съгласие от повторни ползватели, когато 
това е практически осъществимо. Не 
следва да се предоставя информация за 
контакт, която позволява на повторните 
ползватели да се свързват пряко със 
субектите на данни или с дружествата. 
При предаването на искането за 
съгласие органът от обществения 
сектор следва да гарантира, че 
субектът на данни е ясно информиран 
за последиците, свързани с даването 
на съгласие, за възможността за 
отхвърляне на това искане и 



AD\1234693BG.docx 21/109 PE691.362v02-00

BG

впоследствие – за лесното му 
оттегляне по всяко време. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Дружествата и субектите на 
данни следва да имат доверие във факта, 
че повторното използване на 
определени категории защитени данни, 
които се държат от обществения сектор, 
ще се извършва по начин, който зачита 
техните права и интереси. Следователно 
е необходимо да бъдат въведени 
допълнителни гаранции за ситуации, 
при които повторното използване на 
такива данни от обществения сектор се 
извършва въз основа на обработване на 
данните извън обществения сектор. 
Такава допълнителна гаранция може да 
се състои в изискването органите от 
обществения сектор да вземат изцяло 
предвид правата и интересите на 
физическите и юридическите лица (по-
специално защитата на личните данни, 
чувствителните търговски данни и 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост), в случай 
че такива данни се прехвърлят към 
трети държави.

(14) Дружествата и субектите на 
данни следва да имат доверие във факта, 
че повторното използване на 
определени категории защитени данни, 
които се държат от обществения сектор, 
ще се извършва по начин, който зачита 
техните права и интереси. Следователно 
е необходимо да бъдат въведени 
допълнителни гаранции за ситуации, 
при които повторното използване на 
такива данни от обществения сектор се 
извършва въз основа на обработване на 
данните извън обществения сектор. 
Такава допълнителна гаранция може да 
се състои в изискването органите от 
обществения сектор да зачитат изцяло  
правата и интересите на физическите и 
юридическите лица (по-специално 
защитата на личните данни, 
чувствителните търговски данни и 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост), в случай 
че такива данни се прехвърлят към 
трети държави. Повторните 
ползватели, които се намират в 
трета държава, с изключение на 
научните организации, работещи с 
нестопанска цел, следва да определят 
законен представител на 
територията на Съюза за целите на 
повторната употреба на някои 
категории защитени данни, държани 
от обществения сектор.

Изменение 12
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Освен това е важно да се защитят 
от незаконен достъп чувствителните 
търговски данни от неличен характер, 
по-специално търговските тайни, но 
също и неличните данни, 
представляващи съдържание, защитено 
с права върху интелектуална 
собственост, който може да доведе до 
кражба на интелектуална собственост 
или промишлен шпионаж. За да се 
гарантира защитата на основните права 
или на интересите на държателите на 
данни, неличните данни, които следва 
да бъдат защитени от незаконен или 
неразрешен достъп съгласно правото на 
Съюза или съгласно националното 
право и които се държат от органи от 
обществения сектор, следва да се 
прехвърлят само към трети държави, 
когато се предоставят подходящи 
гаранции относно използването на 
данните. Следва да се счита, че такива 
подходящи гаранции са налице, когато в 
тази трета държава са въведени 
равностойни мерки, с които се 
гарантира, че неличните данни се 
ползват от ниво на защита, подобно на 
приложимото по силата на правото на 
Съюза или на националното право, по-
специално по отношение на защитата на 
търговските тайни и защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост. За тази цел Комисията 
може да приема актове за изпълнение, с 
които се декларира, че трета държава 
предоставя ниво на защита, което по 
същество е равностойно на 
предвиденото в правото на Съюза или 
на националното право. При оценката 
на нивото на защита, предоставено в 
тази трета държава, следва по-
специално да се вземе предвид 
съответното общо и секторно 
законодателство, включително по 

(15) Освен това е важно да се защитят 
от незаконен достъп чувствителните 
търговски данни от неличен характер, 
по-специално търговските тайни, но 
също и неличните данни, 
представляващи съдържание, защитено 
с права върху интелектуална 
собственост, който може да доведе до 
кражба на интелектуална собственост 
или промишлен шпионаж. За да се 
гарантира защитата на основните права 
или на интересите на държателите на 
данни, неличните данни, които следва 
да бъдат защитени от незаконен или 
неразрешен достъп съгласно правото на 
Съюза или съгласно националното 
право и които се държат от органи от 
обществения сектор, следва да се 
прехвърлят само към трети държави, 
когато се предоставят подходящи 
гаранции относно използването на 
данните. Следва да се счита, че такива 
подходящи гаранции са налице, когато в 
тази трета държава са въведени 
равностойни мерки, с които се 
гарантира, че неличните данни се 
ползват от ниво на защита, подобно на 
приложимото по силата на правото на 
Съюза или на националното право, по-
специално по отношение на защитата на 
търговските тайни и защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост. За тази цел Комисията 
може да приема актове за изпълнение, с 
които се декларира, че трета държава 
предоставя ниво на защита, което по 
същество е равностойно на 
предвиденото в правото на Съюза или 
на националното право. В допълнение 
към това, ако има информация за 
обезпокоителни случаи във връзка с 
повторното използване на нелични 
данни в трети държави, Комисията 
следва да я вземе предвид при 
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отношение на обществената сигурност, 
отбраната, националната сигурност и 
наказателното право относно достъпа до 
неличните данни и тяхната защита, 
достъпа на публичните органи на тази 
трета държава до прехвърляните данни, 
съществуването и ефективното 
функциониране на един или повече 
независими надзорни органи в третата 
държава, отговорни за осигуряване и 
прилагане на съответствието с правния 
режим, гарантиращ достъп до такива 
данни, или международните 
ангажименти на трети държави по 
отношение на защитата на данните, 
които съответната трета държава е 
поела, или други задължения, 
произтичащи от правно обвързващи 
конвенции или инструменти, както и от 
участието ѝ в многостранни или 
регионални системи. Наличието на 
ефективни средства за правна защита за 
държателите на данни, за органите от 
обществения сектор или за 
доставчиците на услуги за споделяне 
на данни в съответната трета държава е 
от особено значение в контекста на 
прехвърлянето на нелични данни на 
тази трета държава. Следователно 
такива гаранции следва да включват 
наличието на приложими права и на 
ефективни средства за правна защита.

обмислянето на приемането на 
актове за изпълнение. При оценката на 
нивото на защита, предоставено в тази 
трета държава, следва по-специално да 
се вземе предвид съответното общо и 
секторно законодателство, включително 
по отношение на обществената 
сигурност, отбраната, националната 
сигурност и наказателното право 
относно достъпа до неличните данни и 
тяхната защита, достъпа на публичните 
органи на тази трета държава до 
прехвърляните данни, съществуването и 
ефективното функциониране на един 
или повече независими надзорни органи 
в третата държава, отговорни за 
осигуряване и прилагане на 
съответствието с правния режим, 
гарантиращ достъп до такива данни, или 
международните ангажименти на трети 
държави по отношение на защитата на 
данните, които съответната трета 
държава е поела, или други задължения, 
произтичащи от правно обвързващи 
конвенции или инструменти, както и от 
участието ѝ в многостранни или 
регионални системи. Наличието на 
ефективни средства за правна защита за 
държателите на данни, за органите от 
обществения сектор или за 
посредниците за данни в съответната 
трета държава е от особено значение в 
контекста на прехвърлянето на нелични 
данни на тази трета държава. 
Следователно такива гаранции следва да 
включват наличието на приложими 
права и на ефективни средства за правна 
защита.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои трети държави приемат 
закони, подзаконови актове и други 

(17) Някои трети държави приемат 
закони, подзаконови актове и други 
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правни актове, които имат за цел пряко 
прехвърляне или предоставяне на 
достъп до нелични данни в Съюза под 
контрола на физически и юридически 
лица под юрисдикцията на държавите 
членки. Решенията на съдилища или 
трибунали или решенията на 
административни органи в трети 
държави, с които се иска такова 
прехвърляне или достъп до нелични 
данни, следва да подлежат на 
изпълнение, когато се основават на 
международно споразумение, като 
договор за правна взаимопомощ, което е 
в сила между отправилата искането 
трета държава и Съюза или държава 
членка. В някои случаи могат да 
възникнат ситуации, при които 
задължението за прехвърляне или 
предоставяне на достъп до нелични 
данни, произтичащо от правото на трета 
държава, противоречи на конкурентно 
задължение за защита на такива данни 
съгласно правото на Съюза или на 
национално право, по-специално по 
отношение на защитата на 
чувствителните от търговска гледна 
точка данни и защитата на правата 
върху интелектуалната собственост, 
включително на договорните 
задължения по отношение на 
поверителността в съответствие с това 
право. При липсата на международни 
споразумения, уреждащи такива 
въпроси, прехвърлянето или достъпът 
следва да бъдат разрешени само при 
определени условия: по-специално 
системата на третата държава трябва да 
изисква да бъдат посочени основанията 
и пропорционалността на решението, 
съдебното решение или 
административното решение трябва да е 
специфично по своя характер, а 
мотивираното възражение от страна на 
адресата да подлежи на преразглеждане 
от компетентен съд в третата държава, 
който е оправомощен надлежно да вземе 
предвид съответните правни интереси 

правни актове, които имат за цел пряко 
прехвърляне или предоставяне на 
достъп до нелични данни в Съюза под 
контрола на физически и юридически 
лица под юрисдикцията на държавите 
членки. Решенията на съдилища или 
трибунали или решенията на 
административни органи в трети 
държави, с които се иска такова 
прехвърляне или достъп до нелични 
данни, следва да подлежат на 
изпълнение, когато се основават на 
международно споразумение, като 
договор за правна взаимопомощ, което е 
в сила между отправилата искането 
трета държава и Съюза или държава 
членка. Органите от обществения 
сектор, физическите и юридическите 
лица, посредниците за данни и 
алтруистичните организации, които 
са предоставили или са получили 
право на обмен или повторно 
използване на данни, следва да 
гарантират, че предаването на данни 
на трети държави е в пълно 
съответствие с правото на Съюза и 
националното право. В някои случаи 
могат да възникнат ситуации, при които 
задължението за прехвърляне или 
предоставяне на достъп до нелични 
данни, произтичащо от правото на трета 
държава, противоречи на конкурентно 
задължение за защита на такива данни 
съгласно правото на Съюза или на 
национално право, по-специално по 
отношение на защитата на 
чувствителните от търговска гледна 
точка данни и защитата на правата 
върху интелектуалната собственост, 
включително на договорните 
задължения по отношение на 
поверителността в съответствие с това 
право. При липсата на международни 
споразумения, уреждащи такива 
въпроси, прехвърлянето или достъпът 
следва да бъдат разрешени само при 
определени условия: по-специално 
системата на третата държава трябва да 
изисква да бъдат посочени основанията 
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на доставчика на такива данни. и пропорционалността на решението, 
съдебното решение или 
административното решение трябва да е 
специфично по своя характер, а 
мотивираното възражение от страна на 
адресата да подлежи на преразглеждане 
от компетентен съд в третата държава, 
който е оправомощен надлежно да вземе 
предвид съответните правни интереси 
на доставчика на такива данни.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се предотврати 
незаконният достъп до нелични данни, 
органите от обществения сектор, 
физическите или юридическите лица, на 
които е предоставено правото за 
повторно използване на данни, 
доставчиците на услуги за споделяне 
на данни и субектите, вписани в 
регистъра на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни, 
следва да предприемат всички разумни 
мерки за предотвратяване на достъпа до 
системите, в които се съхраняват 
нелични данни, включително 
криптиране на данни или провеждане на 
корпоративни политики.

(18) С цел да се предотврати 
незаконният достъп до нелични данни, 
органите от обществения сектор, 
физическите или юридическите лица, на 
които е предоставено правото за 
повторно използване на данни, 
посредниците за данни и субектите, 
вписани в регистъра на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
на данни, следва да предприемат всички 
разумни мерки за предотвратяване на 
достъпа до системите, в които се 
съхраняват нелични данни, 
включително криптиране на данни или 
провеждане на корпоративни политики.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С цел да се изгради доверие в 
механизмите за повторно използване, 
може да се наложи да се приложат по-
строги условия за някои видове нелични 

(19) С цел да се изгради доверие в 
механизмите за повторно използване, 
може да се наложи да се приложат по-
строги условия за някои видове нелични 
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данни, които са определени като 
изключително чувствителни, по 
отношение на прехвърлянето към трети 
държави, ако такова прехвърляне би 
могло да застраши целите на 
обществената политика, в съответствие 
с международните ангажименти. 
Например в областта на 
здравеопазването някои набори от 
данни, държани от участниците в 
системата на общественото 
здравеопазване, като например 
обществените болници, могат да бъдат 
идентифицирани като изключително 
чувствителни здравни данни. За да се 
осигурят хармонизирани практики в 
целия Съюз, такива видове 
изключително чувствителни нелични 
обществени данни следва да бъдат 
определени от правото на Съюза, 
например в контекста на европейското 
пространство на здравни данни или в 
друго секторно законодателство. 
Условията, свързани с прехвърлянето на 
такива данни към трети държави, следва 
да бъдат определени в делегирани 
актове. Условията следва да бъдат 
пропорционални, недискриминационни 
и необходими за защита на 
определените легитимни цели на 
обществената политика, като защитата 
на общественото здраве, обществения 
ред, безопасността, околната среда, 
обществения морал, защитата на 
потребителите, неприкосновеността на 
личния живот и защитата на личните 
данни. Условията следва да отговарят на 
установените рискове във връзка с 
чувствителността на тези данни, 
включително по отношение на риска от 
повторно идентифициране на лицата. Те 
могат да включват условия, приложими 
за предаването или техническите 
договорености, като изискването за 
използване на защитена среда за 
обработване, за ограничения по 
отношение на повторното използване на 
данни в трети държави или за категории 
лица, които имат право да прехвърлят 

данни, които са определени като 
изключително чувствителни според 
законодателството на Съюза, по 
отношение на прехвърлянето към трети 
държави, ако такова прехвърляне би 
могло да застраши целите на 
обществената политика, в съответствие 
с международните ангажименти. 
Например в областта на 
здравеопазването някои набори от 
данни, държани от участниците в 
системата на общественото 
здравеопазване, като например 
обществените болници, могат да бъдат 
идентифицирани като изключително 
чувствителни здравни данни. За да се 
осигурят хармонизирани практики в 
целия Съюз, такива видове 
изключително чувствителни нелични 
обществени данни следва да бъдат 
определени от правото на Съюза, 
например в контекста на европейското 
пространство на здравни данни или в 
друго секторно законодателство. 
Условията, свързани с прехвърлянето на 
такива данни към трети държави, следва 
да бъдат определени в делегирани 
актове. Условията следва да бъдат 
прозрачни, пропорционални, 
недискриминационни и необходими за 
защита на ясно определените легитимни 
цели на обществената политика, като 
защитата на общественото здраве, 
обществения ред, безопасността, 
околната среда, обществения морал, 
защитата на потребителите, 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни. Условията 
следва да отговарят на установените 
рискове във връзка с чувствителността 
на тези данни, включително по 
отношение на риска от повторно 
идентифициране на лицата. Те могат да 
включват условия, приложими за 
предаването или техническите 
договорености, като изискването за 
използване на защитена среда за 
обработване, за ограничения по 
отношение на повторното използване на 
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такива данни към трети държави или 
които могат да получат достъп до 
данните в третата държава. В 
изключителни случаи те могат да 
включват и ограничения върху 
прехвърлянето на данни към трети 
държави, за да се защити общественият 
интерес.

данни в трети държави или за категории 
лица, които имат право да прехвърлят 
такива данни към трети държави или 
които могат да получат достъп до 
данните в третата държава. В 
изключителни случаи те могат да 
включват и ограничения върху 
прехвърлянето на данни към трети 
държави, за да се защити общественият 
интерес.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Органите от обществения сектор 
следва да могат да начисляват такси за 
повторното използване на данни, но 
също така следва да могат да решат да 
предоставят данните на по-ниска цена 
или безплатно, например за някои 
категории повторно използване, като 
например повторно използване с 
нетърговска цел или повторно 
използване от малки и средни 
предприятия, с цел стимулиране на 
научните изследвания и иновациите и с 
цел оказване на подкрепа на дружества, 
които са важен източник на иновации, 
но обикновено срещат повече 
трудности, когато събират сами 
съответните данни, в съответствие с 
правилата за държавна помощ. Тези 
такси следва да бъдат разумни, 
прозрачни, публикувани онлайн и 
недискриминационни.

(20) Органите от обществения сектор 
следва да могат да начисляват основани 
на разходите такси за повторното 
използване на данни. Тези такси следва 
да бъдат прозрачни, разумни и 
недискриминационни, следва да се 
публикуват онлайн и следва да 
покриват разходите за наблюдение и 
прилагане. Органите от обществения 
сектор също така следва да могат да 
решат да предоставят данните на по-
ниска цена или безплатно, например за 
някои категории повторно използване, 
като например повторно използване с 
нетърговска цел или повторно 
използване от микропредприятията, 
МСП и стартиращите предприятия, 
с цел стимулиране на научните 
изследвания и иновациите и с цел 
оказване на подкрепа на дружества, 
които са важен източник на иновации, 
но обикновено срещат повече 
трудности, когато събират сами 
съответните данни. Списъкът на 
категориите повторни ползватели, за 
които се прилагат намалени или 
нулеви такси, следва да бъде 
оповестен публично, заедно с 
критериите, използвани за 
съставянето на този списък, в 
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съответствие с правилата за 
държавна помощ и 
законодателството в областта на 
конкуренцията.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С цел да се увеличи доверието в 
такива услуги за споделяне на данни, 
по-специално свързани с използването 
на данни и спазването на условията, 
наложени от държателите на данни, е 
необходимо да се създаде регулаторна 
рамка на равнището на Съюза, в която 
да се определят изисквания с висока 
степен на хармонизиране, свързани с 
надеждното предоставяне на такива 
услуги за споделяне на данни. Това ще 
допринесе за осигуряване на по-добър 
контрол върху достъпа и използването 
на данни от държателите и ползвателите 
на данни в съответствие с правото на 
Съюза. В ситуации, в които споделянето 
на данни се осъществява както в 
контекста на модела „дружество-
дружество“, така и в контекста на 
модела „дружество-потребител“, 
доставчиците на услуги за споделяне на 
данни следва да предложат нов 
„европейски“ начин на управление на 
данните, при който в икономиката, 
основана на данните, се прави 
разграничаване между предоставянето, 
посредничеството и използването на 
данните. Доставчиците на услуги за 
споделяне на данни могат също така да 
предоставят конкретна техническа 
инфраструктура за взаимната 
свързаност на държателите на данни и 
на ползвателите на данни.

(25) С цел да се увеличи доверието в 
такива услуги за споделяне на данни, 
по-специално свързани с използването 
на данни и спазването на условията, 
наложени от държателите на данни, е 
необходимо да се създаде регулаторна 
рамка на равнището на Съюза, в която 
да се определят изисквания с висока 
степен на хармонизиране, свързани с 
надеждното и недискриминационно 
предоставяне на такива услуги за 
споделяне на данни. Това ще допринесе 
за осигуряване на по-добър контрол 
върху достъпа и използването на данни 
от държателите и ползвателите на данни 
в съответствие с правото на Съюза. В 
ситуации, в които споделянето на данни 
се осъществява както в контекста на 
модела „дружество-дружество“, така и в 
контекста на модела „дружество-
потребител“, доставчиците на услуги за 
споделяне на данни следва да предложат 
нов „европейски“ начин на управление 
на данните, при който в икономиката, 
основана на данните, се прави 
разграничаване между предоставянето, 
посредничеството и използването на 
данните. Доставчиците на услуги за 
споделяне на данни могат също така да 
предоставят конкретна техническа 
инфраструктура за взаимната 
свързаност на държателите на данни и 
на ползвателите на данни.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Ключов елемент за 
установяването на доверие и 
увеличаване на контрола от страна на 
държателите на данни и ползвателите на 
данни при услугите за споделяне на 
данни е неутралността на 
доставчиците на услуги за споделяне 
на данни по отношение на данните, 
обменяни между държателите и 
ползвателите на данни. Поради това е 
необходимо доставчиците на услуги за 
споделяне на данни да действат само 
като посредници при трансакциите и да 
не използват обменяните данни за 
каквито и да било други цели. Това 
също така ще изисква структурно 
разделение между услугата за споделяне 
на данни и всички други предоставяни 
услуги, така че да се избегнат 
конфликти на интереси. Това означава, 
че услугата за споделяне на данни 
следва да се предоставя чрез правен 
субект, който е отделен от другите 
дейности на този доставчик на услуги 
за споделяне на данни. Доставчиците 
на услуги за споделяне на данни, които 
посредничат при обмена на данни 
между физическите лица като 
държатели на данни и юридическите 
лица, следва освен това да поемат 
доверително задължение към 
физическите лица, за да се гарантира, че 
те действат в най-добрия интерес на 
държателите на данни.

(26) Ключов елемент за 
установяването на доверие и 
увеличаване на контрола от страна на 
държателите на данни и ползвателите на 
данни при услугите за споделяне на 
данни е неутралността на 
посредниците за данни по отношение 
на данните, обменяни между 
държателите и ползвателите на данни. 
Поради това е необходимо 
посредниците за данни да действат 
само като посредници при трансакциите 
и да не използват обменяните данни за 
каквито и да било други цели. Това 
също така ще изисква структурно 
разделение между услугата за споделяне 
на данни и всички други предоставяни 
услуги, така че да се избегнат 
конфликти на интереси. Това означава, 
че услугата за споделяне на данни 
следва да се предоставя чрез правен 
субект, който е отделен от другите 
дейности на този посредник за данни. 
Посредниците за данни следва да 
отговарят на редица други условия, за 
да се гарантира доверието, 
включително предоставяне на 
достатъчно гаранции в случай на 
обявяване на несъстоятелност. 
Когато даден посредник за данни 
предоставя допълнителни услуги, 
свързани с данни, ценообразуването и 
условията за посредническите услуги 
за данни не следва да се влияят от 
това дали и до каква степен тези 
допълнителни услуги се използват. 
Освен това посредниците за данни 
следва да компенсират държателите 
на данни в случай на загуба на данни. 
Посредниците за данни, които 
посредничат при обмена на данни 
между физическите лица като 
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държатели на данни и юридическите 
лица, следва освен това да поемат 
доверително задължение към 
физическите лица, за да се гарантира, че 
те действат в най-добрия интерес на 
държателите на данни.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се гарантира, че 
доставчиците на услуги за споделяне 
на данни спазват условията, определени 
в настоящия регламент, тези 
доставчици следва да имат място на 
установяване в Съюза. Като 
алтернатива, когато доставчик на 
услуги за споделяне на данни, който не 
е установен в Съюза, предлага услуги в 
рамките на Съюза, той следва да 
определи свой представител. 
Определянето на представител е 
необходимо, като се има предвид, че 
такива доставчици на услуги за 
споделяне на данни обработват лични 
данни, както и търговски поверителни 
данни, което налага внимателното 
наблюдаване на спазването на 
условията, определени в настоящия 
регламент, от тези доставчици на 
услуги. С цел да се определи дали такъв 
доставчик на услуги за споделяне на 
данни предлага услуги в Съюза, следва 
да се установи дали е видно, че този 
доставчик на услуги за споделяне на 
данни възнамерява да предлага услуги 
на лица в една или повече от държавите 
членки. Сама по себе си достъпността в 
Съюза на уебсайта или на електронния 
адрес и на други данни за връзка с 
доставчика на услуги за споделяне на 
данни или използването на език, който 
обикновено се използва в третата 
държава, в която е установен 

(27) За да се гарантира, че 
посредниците за данни спазват 
условията, определени в настоящия 
регламент, тези посредници следва да 
имат място на установяване в Съюза. 
Като алтернатива, когато посредник за 
данни, който не е установен в Съюза, 
предлага услуги в рамките на Съюза, 
той следва да определи свой 
представител. Определянето на 
представител е необходимо, като се има 
предвид, че такива посредници за 
данни обработват лични данни, както и 
търговски поверителни данни, което 
налага внимателното наблюдаване на 
спазването на условията, определени в 
настоящия регламент, от тези 
посредници за данни. С цел да се 
определи дали такъв посредник за 
данни предлага услуги в Съюза, следва 
да се установи дали е видно, че този 
посредник за данни възнамерява да 
предлага услуги на лица в една или 
повече от държавите членки. Сама по 
себе си достъпността в Съюза на 
уебсайта или на електронния адрес и на 
други данни за връзка с посредника за 
данни или използването на език, който 
обикновено се използва в третата 
държава, в която е установен 
посредникът за данни, следва да се 
считат за недостатъчни за 
установяването на такова намерение. 
Въпреки това фактори като 
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доставчикът на услуги за споделяне 
на данни, следва да се считат за 
недостатъчни за установяването на 
такова намерение. Въпреки това 
фактори като използването на език или 
валута, които обикновено се използват в 
една или повече държави членки с 
възможност за поръчване на услуги на 
този друг език, или посочването на 
ползватели на територията на Съюза 
могат да указват, че доставчикът на 
услуги за споделяне на данни 
възнамерява да предлага услуги в 
Съюза. Представителят следва да 
действа от името на доставчика на 
услуги за споделяне на данни, а 
компетентните органи следва да имат 
възможност да се свържат с 
представителя. Представителят следва 
да бъде определен изрично от 
доставчика на услуги за споделяне на 
данни с писмен мандат да действа от 
негово име във връзка с неговите 
задължения съгласно настоящия 
регламент.

използването на език или валута, които 
обикновено се използват в една или 
повече държави членки с възможност за 
поръчване на услуги на този друг език, 
или посочването на ползватели на 
територията на Съюза могат да указват, 
че посредникът за данни възнамерява 
да предлага услуги в Съюза. 
Представителят следва да действа от 
името на посредника за данни, а 
компетентните органи следва да имат 
възможност да се свържат с 
представителя. Представителят следва 
да бъде определен изрично от 
посредника за данни с писмен мандат 
да действа от негово име във връзка с 
неговите задължения съгласно 
настоящия регламент.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящият регламент не следва 
да засяга задължението на 
доставчиците на услуги за споделяне 
на данни да спазват 
Регламент (ЕС) 2016/679, както и 
отговорността на надзорните органи да 
гарантират спазването на този 
регламент. Когато доставчиците на 
услуги за споделяне на данни са 
администратори или обработващи 
данни по смисъла на 
Регламент (ЕС) 2016/679, те са 
обвързани от правилата на посочения 
регламент. Настоящият регламент 
следва също така да не засяга 

(28) Настоящият регламент не следва 
да засяга задължението на 
посредниците за данни да спазват 
Регламент (ЕС) 2016/679, както и 
отговорността на надзорните органи да 
гарантират спазването на този 
регламент. Когато посредниците за 
данни са администратори или 
обработващи данни по смисъла на 
Регламент (ЕС) 2016/679, те са 
обвързани от правилата на посочения 
регламент. Субектите на данни 
разполагат с редица права спрямо 
тези доставчици на услуги, 
включително правото на 
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прилагането на законодателството в 
областта на конкуренцията.

обезщетение в случай на претърпени 
имуществени или неимуществени 
вреди. Настоящият регламент следва 
също така да не засяга прилагането на 
законодателството в областта на 
конкуренцията.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Доставчиците на услуги за 
споделяне на данни също така следва 
да предприемат мерки, за да гарантират 
съответствие със законодателството в 
областта на конкуренцията. 
Споделянето на данни може да генерира 
различни видове по-голяма 
ефективност, но също така може да 
доведе до ограничаване на 
конкуренцията, по-специално когато 
включва споделяне на чувствителна от 
гледна точка на конкуренцията 
информация. Това се отнася по-
специално до ситуации, в които 
споделянето на данни позволява на 
предприятията да получат информация 
за пазарните стратегии на своите 
настоящи или потенциални конкуренти. 
Чувствителната от гледна точка на 
конкуренцията информация обикновено 
включва информация за бъдещи цени, 
производствени разходи, количества, 
обороти, продажби или капацитет.

(29) Посредниците за данни също 
така следва да предприемат мерки, за да 
гарантират съответствие със 
законодателството в областта на 
конкуренцията. Споделянето на данни 
може да генерира различни видове по-
голяма ефективност, но също така може 
да доведе до ограничаване на 
конкуренцията, по-специално когато 
включва споделяне на чувствителна от 
гледна точка на конкуренцията 
информация. Това се отнася по-
специално до ситуации, в които 
споделянето на данни позволява на 
предприятията да получат информация 
за пазарните стратегии на своите 
настоящи или потенциални конкуренти. 
Чувствителната от гледна точка на 
конкуренцията информация обикновено 
включва информация за бъдещи цени, 
производствени разходи, количества, 
обороти, продажби или капацитет.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a) Ако компетентният орган е 
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потвърдил, че даден посредник за 
данни отговаря на изискванията, 
определени в настоящия регламент, 
този посредник за данни следва да 
може да се представя като 
„посредник за данни, признат в 
Съюза“ в своите писмени и устни 
съобщения. Посредниците за данни 
следва да използват специално лого на 
Съюза или QR код, който осигурява 
връзка към европейския регистър. 
Целта на това лого следва да бъде да 
се осигури съгласувана визуална 
идентичност на посредниците за 
данни в Съюза и да се допринесе за 
повишаване на доверието сред 
държателите и ползвателите на 
данни. Логото следва да се създаде и 
да се представя посредством правила, 
определени в отделен акт за 
изпълнение.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 30 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30б) Компетентният орган, който 
отговаря за посредниците за данни, 
следва да може да начислява такси. 
Тези такси следва да бъдат 
прозрачни, пропорционални и 
обективни и да се основават на 
административните разходи, 
свързани с мониторинга на 
съответствието и други дейности за 
надзор на пазара, извършвани от 
компетентните органи във връзка с 
уведомленията за услуги за споделяне 
на данни. Компетентният орган, 
отговарящ за посредниците за данни, 
следва да може да взема решения дали 
да прилага намалени или нулеви такси 
за микропредприятията, МСП и 
стартиращите предприятия.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) С цел да се подпомогне 
ефективното трансгранично 
предоставяне на услуги, от доставчика 
на услуги за споделяне на данни следва 
да бъде поискано да изпрати 
уведомление само до определения 
компетентен орган от държавата членка, 
в която се намира основното му място 
на установяване или където се намира 
неговият законен представител. 
Подобно уведомление не следва да 
включва повече от обикновена 
декларация за намерение за 
предоставяне на такива услуги и следва 
да се попълва само с информацията, 
посочена в настоящия регламент.

(31) С цел да се подпомогне 
ефективното трансгранично 
предоставяне на услуги, от посредника 
за данни следва да бъде поискано да 
изпрати уведомление само до 
определения компетентен орган от 
държавата членка, в която се намира 
основното му място на установяване 
или където се намира неговият законен 
представител. Подобно уведомление не 
следва да включва повече от обикновена 
декларация за намерение за 
предоставяне на такива услуги и следва 
да се попълва само с информацията, 
посочена в настоящия регламент.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Основното място на 
установяване на доставчик на услуги за 
споделяне на данни в Съюза следва да 
бъде държавата членка, в която се 
намира централното му управление в 
Съюза. Основното място на 
установяване на доставчик на услуги за 
споделяне на данни в Съюза следва да 
се определя съгласно обективни 
критерии и следва да предполага 
ефективно и действително упражняване 
на управленски дейности.

(32) Основното място на 
установяване на посредник за данни в 
Съюза следва да бъде държавата членка, 
в която се намира централното му 
управление в Съюза. Основното място 
на установяване на посредник за данни 
в Съюза следва да се определя съгласно 
обективни критерии и следва да 
предполага ефективно и действително 
упражняване на управленски дейности.
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Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Правните субекти, които се 
стремят да подкрепят целите от общ 
интерес, като предоставят съответните 
данни въз основа на алтруизъм по 
отношение на данните в голям мащаб и 
отговарят на определени изисквания, 
следва да могат да се регистрират като 
„призната в Съюза организация за 
алтруистично споделяне на данни“. 
Това би могло да доведе до създаването 
на хранилища за данни. Тъй като 
регистрацията в една държава членка би 
била валидна в целия Съюз, това би 
следвало да улесни трансграничното 
използване на данни в рамките на 
Съюза и появата на масиви от данни, 
обхващащи няколко държави членки. 
Субектите на данни в това отношение 
биха дали съгласие за конкретни цели 
на обработването на данни, но също 
така биха могли да дадат съгласие за 
обработване на данни в определени 
области на научни изследвания или 
части от изследователски проекти, тъй 
като често не е възможно да се определи 
напълно целта на обработването на 
лични данни за целите на научните 
изследвания към момента на събирането 
на данните. Юридическите лица биха 
могли да дадат разрешение за 
обработването на техните нелични 
данни за редица цели, които не са 
определени към момента на даване на 
разрешението. Доброволното спазване 
на набор от изисквания от страна на 
тези регистрирани субекти следва да 
породи доверие, че данните, 
предоставяни за алтруистични цели, 
обслужват цел от общ интерес. Подобно 
доверие следва да произтича по-
специално от мястото на установяване в 
рамките на Съюза, както и от 

(36) Правните субекти, които се 
стремят да подкрепят целите от общ 
интерес, като предоставят съответните 
данни въз основа на алтруизъм по 
отношение на данните в голям мащаб и 
отговарят на определени изисквания, 
следва да могат да се регистрират като 
„призната в Съюза организация за 
алтруистично споделяне на данни“. 
Това би могло да доведе до създаването 
на хранилища за данни. Тъй като 
регистрацията в една държава членка би 
била валидна в целия Съюз, това би 
следвало да улесни трансграничното 
използване на данни в рамките на 
Съюза и появата на масиви от данни, 
обхващащи няколко държави членки. 
Субектите на данни в това отношение 
биха дали съгласие за конкретни цели 
на обработването на данни, но също 
така биха могли да дадат съгласие за 
обработване на данни в определени 
области на научни изследвания или 
части от изследователски проекти, тъй 
като често не е възможно да се определи 
напълно целта на обработването на 
лични данни за целите на научните 
изследвания към момента на събирането 
на данните. Юридическите лица биха 
могли да дадат разрешение за 
обработването на техните нелични 
данни за редица цели, които не са 
определени към момента на даване на 
разрешението. Доброволната 
регистрация като „призната в Съюза 
организация за алтруистично 
споделяне на данни“ и спазването на 
набор от изисквания от страна на тези 
регистрирани субекти следва да породи 
доверие, че данните, предоставяни за 
алтруистични цели, обслужват 
единствено цел от общ интерес, и 



PE691.362v02-00 36/109 AD\1234693BG.docx

BG

изискването регистрираните субекти да 
имат нестопанска цел, от изискванията 
за прозрачност и от специфичните 
гаранции за закрила на правата и 
интересите на субектите на данни и 
дружествата. Допълнителните гаранции 
следва да включват осигуряване на 
възможност за обработване на 
съответните данни в защитена среда за 
обработване, управлявана от 
регистриран субект, механизми за 
надзор като съвети или комитети по 
етика, за да се гарантира, че 
администраторът на данни поддържа 
високи стандарти на научна етика, 
ефективни технически средства за 
оттегляне или изменение на съгласието 
по всяко време въз основа на 
задълженията за информация на 
обработващите данни съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679, както и 
средства, позволяващи субектите на 
данни да останат информирани по 
отношение на използването на данните, 
които са предоставили.

следва да гарантират, че 
използването на тези данни се 
извършва в строго съответствие с 
целта, за която е дадено съгласието 
или разрешението. Подобно доверие 
следва да произтича по-специално от 
мястото на установяване в рамките на 
Съюза, както и от изискването 
регистрираните субекти да имат 
нестопанска цел, от изискванията за 
прозрачност и от специфичните 
гаранции за закрила на правата и 
интересите на субектите на данни и 
дружествата. Такива предпазни мерки 
следва да включват прилагането на 
правата, предвидени в Директива 
(ЕС) 2020/1828 на Европейския 
парламент и на Съвета1а, за 
нарушаване на настоящия регламент, 
и следва да гарантират, че 
юридическите лица няма да 
използват подвеждащи маркетингови 
практики, за да искат даряване на 
данни.  Допълнителните гаранции 
следва да включват осигуряване на 
възможност за обработване на 
съответните данни в защитена среда за 
обработване, управлявана от 
регистриран субект, механизми за 
надзор като съвети или комитети по 
етика, за да се гарантира, че 
администраторът на данни поддържа 
високи стандарти на научна етика, 
ефективни технически средства за 
оттегляне или изменение на съгласието 
по всяко време въз основа на 
задълженията за информация на 
обработващите данни съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679, както и 
средства, позволяващи субектите на 
данни да останат информирани по 
отношение на използването на данните, 
които са предоставили. Освен това, без 
да се накърняват разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 2016/679, 
посредниците за данни следва да 
компенсират държателите на данни 
в случай на загуба на данни.



AD\1234693BG.docx 37/109 PE691.362v02-00

BG

__________________
1a Директива (ЕС) 2020/1828 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2020 г. относно 
представителни искове за защита на 
колективните интереси на 
потребителите и за отмяна на 
Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 409, 
4.12.2020 г., стр. 1).

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Настоящият регламент не засяга 
създаването, организацията и 
функционирането на субекти, които се 
стремят да се ангажират с алтруизъм по 
отношение на данните в съответствие с 
националното право. Той се основава на 
национални правни изисквания за 
законосъобразно извършване на дейност 
в държава членка като организация с 
нестопанска цел. Субектите, които 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент, следва да могат да използват 
наименованието „призната в Съюза 
организация за алтруистично споделяне 
на данни“.

(37) Настоящият регламент не засяга 
създаването, организацията и 
функционирането на субекти, които се 
стремят да се ангажират с алтруизъм по 
отношение на данните в съответствие с 
националното право. Той се основава на 
национални правни изисквания за 
законосъобразно извършване на дейност 
в държава членка като организация с 
нестопанска цел. Субектите, които 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент, следва да могат да използват 
наименованието „призната в Съюза 
организация за алтруистично споделяне 
на данни“. Субектът следва да 
използва специално лого на Съюза или 
QR код, който да осигурява онлайн и 
офлайн връзка към европейския 
регистър на признати организации за 
алтруистично споделяне на данни. 
Целта на логото следва да бъде да се 
осигури съгласувана визуална 
идентичност на организациите за 
алтруистично споделяне на данни в 
Съюза и да се допринесе за повишаване 
на доверието сред субектите на данни 
и правните субекти. Логото следва да 
се създаде и да се представя 
посредством правила, определени в 
отделен акт за изпълнение.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) С цел да се осигури 
допълнителна правна сигурност за 
предоставяне и отнемане на съгласие, 
по-специално в контекста на научните 
изследвания и използването на 
статистически данни, предоставени на 
алтруистична основа, следва да се 
разработи европейски формуляр за 
съгласие във връзка с алтруизма по 
отношение на данните и да се използва 
в контекста на алтруистичното 
споделяне на данни. Такъв формуляр 
следва да допринася за допълнителна 
прозрачност по отношение на субектите 
на данни, че техните данни ще бъдат 
достъпни и използвани в съответствие с 
тяхното съгласие, както и при пълно 
спазване на правилата за защита на 
данните. Той би могъл също така да се 
използва за рационализиране на 
осъществявания от дружествата 
алтруизъм по отношение на данните и 
за предоставяне на механизъм, който 
позволява на тези дружества да оттеглят 
разрешението си за използване на 
данните. С цел да се вземат предвид 
особеностите на отделните сектори, 
включително от гледна точка на 
защитата на данните, следва да 
съществува възможност за секторни 
корекции на европейския формуляр за 
съгласие във връзка с алтруизма по 
отношение на данните.

(39) С цел да се осигури 
допълнителна правна сигурност за 
предоставяне и отнемане на съгласие, 
по-специално в контекста на научните 
изследвания и използването на 
статистически данни, предоставени на 
алтруистична основа, следва да се 
разработи европейски интерфейс за 
съгласие във връзка с алтруизма по 
отношение на данните и да се използва 
в контекста на алтруистичното 
споделяне на данни. Такъв интерфейс 
следва да допринася за допълнителна 
прозрачност по отношение на субектите 
на данни, че техните данни ще бъдат 
достъпни и използвани в съответствие с 
тяхното съгласие, както и при пълно 
спазване на правилата за защита на 
данните. Той би могъл също така да се 
използва за рационализиране на 
осъществявания от дружествата 
алтруизъм по отношение на данните и 
за предоставяне на механизъм, който 
позволява на тези дружества да оттеглят 
разрешението си за използване на 
данните. С цел да се вземат предвид 
особеностите на отделните сектори, 
включително от гледна точка на 
защитата на данните, следва да 
съществува възможност за секторни 
корекции на европейския интерфейс за 
съгласие във връзка с алтруизма по 
отношение на данните. Интерфейсът 
следва да предоставя актуална 
информация за отделните видове 
данни, които са били използвани, за 
честотата на тяхното използване и 
за целите, за които те са били 
използвани от потребителите на 
организацията за алтруистично 
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споделяне на данни.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) С цел да се приложи успешно 
рамката за управление на данните, 
следва да бъде създаден Европейски 
комитет за иновации в областта на 
данните, под формата на експертна 
група. Комитетът следва да включва 
представители на държавите членки, 
Комисията и представители на 
съответните пространства на данни и 
специфични сектори (като 
здравеопазване, селско стопанство, 
транспорт и статистика). Европейският 
комитет по защита на данните следва да 
бъде поканен да назначи представител 
в Европейския комитет за иновации в 
областта на данните.

(40) С цел да се приложи успешно 
рамката за управление на данните, 
следва да бъде създаден Европейски 
комитет за иновации в областта на 
данните, под формата на експертна 
група. Комитетът следва да включва 
представители на държавите членки, 
Комисията, представителя на ЕС за 
МСП или представител, определен от 
мрежата от представители на МСП, 
представители на съответните 
пространства на данни, представители 
на съответните агенции, както и 
компетентни органи в някои 
специфични сектори (като 
здравеопазване, селско стопанство, 
транспорт и статистика). Европейският 
комитет по защита на данните, както и 
съответните организации за 
стандартизация следва да бъдат 
поканени да назначат представител в 
Европейския комитет за иновации в 
областта на данните. 
Представителите на сектора, 
включително представителите на 
национални, транснационални или 
общи европейски пространства на 
данни, МСП, научноизследователски 
организации, неправителствени 
организации (НПО), европейски 
социални партньори, потребителски 
организации и организации на 
гражданското общество, следва да 
бъдат поканени да присъстват на 
заседанията на Комитета и да 
участват в неговата работа. Освен 
това експертите, които са назначени 
в лично качество и имат доказани 
знания и опит в областите, 
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обхванати от настоящия регламент, 
следва също да бъдат поканени да 
присъстват на заседанията на 
Комитета и да участват в неговата 
работа, доколкото това е 
целесъобразно. Комитетът следва да 
заседава в различни състави, в 
зависимост от обсъжданите въпроси, 
и неговите разисквания и документи 
следва да се оповестяват публично.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Комитетът следва да подкрепя 
Комисията при координирането на 
националните практики и политики по 
темите, обхванати от настоящия 
регламент, и в подкрепа на 
междусекторното използване на данни, 
като се придържа към принципите на 
Европейската рамка за оперативна 
съвместимост и чрез използването на 
стандарти и спецификации (като 
основните речници44 и градивните 
елементи на МСЕ45), без да се засяга 
работата по стандартизация, която се 
провежда в конкретни сектори или 
области. Работата по техническата 
стандартизация може да включва 
определяне на приоритети за изготвяне 
на стандарти и създаване и поддържане 
на набор от технически и правни 
стандарти за предаване на данни между 
две среди за обработване, което 
позволява да се организират 
пространства на данни, без да се 
прибягва до посредник. Комитетът 
следва да си сътрудничи със секторните 
органи, мрежи или експертни групи, или 
другите междусекторни организации, 
занимаващи се с повторно използване 
на данни. Що се отнася до алтруизма по 

(41) Комитетът следва да подкрепя 
Комисията при координирането на 
националните практики и политики по 
темите, обхванати от настоящия 
регламент, и в подкрепа на 
междусекторното използване на данни, 
като се придържа към принципите на 
Европейската рамка за оперативна 
съвместимост и чрез използването на 
стандарти и спецификации (като 
основните речници44 и градивните 
елементи на МСЕ45), без да се засяга 
работата по стандартизация, която се 
провежда в конкретни сектори или 
области. Работата по техническата 
стандартизация следва да се основава 
на инициативи на сектора и на 
вътрешния пазар, като се обезпечи 
широко, масово приемане от 
обществеността. При определянето 
на технически стандарти за 
споделянето на данни между 
отделните сектори следва да се 
обърне специално внимание на 
съществуващите стандарти, 
прилагани в съответния сектор, за да 
се гарантират съгласувани 
стандарти за междусекторно 
споделяне на данни и оперативна 
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отношение на данните, Комитетът 
следва да подпомага Комисията при 
изготвянето на формуляра за съгласие 
във връзка с алтруизма по отношение на 
данните, като се консултира с 
Европейския комитет по защита на 
данните.

съвместимост, както и за да се 
избегне облагодетелстването на един 
сектор за сметка на друг. Освен това 
работата по техническата 
стандартизация може да включва 
определяне на приоритети за изготвяне 
на стандарти и създаване и поддържане 
на набор от технически и правни 
стандарти за предаване на данни между 
две среди за обработване, което 
позволява да се организират 
пространства на данни, без да се 
прибягва до посредник. Комитетът 
следва да си сътрудничи със секторните 
органи, мрежи или експертни групи, или 
другите междусекторни организации, 
занимаващи се с повторно използване 
на данни. Що се отнася до алтруизма по 
отношение на данните, Комитетът 
следва да подпомага Комисията при 
изготвянето на формуляра за съгласие 
във връзка с алтруизма по отношение на 
данните, като се консултира с 
Европейския комитет по защита на 
данните.

__________________ __________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Комисията следва да осигури 
съгласуваност между този Комитет 
и други органи на равнището на 
Съюза, създадени с други 
законодателни актове по свързани с 
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това въпроси, по-специално 
законодателните актове за данните 
и изкуствения интелект. 
Следователно, в допълнение към 
целите, определени в настоящия 
регламент, Комитетът следва също 
така да предоставя консултации и 
помощ за Комисията за целите, 
посочени в Регламент... [за определяне 
на хармонизирани правила относно 
изкуствения интелект (Акт за 
изкуствения интелект) (2021/0106 
(COD))].

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) рамка за уведомяване и надзор за 
предоставяне на услуги за споделяне на 
данни;

б) рамка за уведомяване и надзор за 
предоставяне на посреднически услуги 
за данни;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разпоредби за създаването на 
Европейския комитет за иновации в 
областта на данните и неговите 
задачи за целите на настоящия 
регламент.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Настоящият регламент не засяга 
специфичните разпоредби в други 
правни актове на Съюза по отношение 
на достъпа до определени категории 
данни или повторното им използване, 
или изискванията, свързани с 
обработването на лични или нелични 
данни. Когато специфичен за определен 
сектор правен акт на Съюза изисква от 
органите от обществения сектор, от 
доставчиците на услуги за споделяне на 
данни или от регистрираните субекти, 
предоставящи услуги за алтруистично 
споделяне на данни, да спазват 
специфични допълнителни технически, 
административни или организационни 
изисквания, включително чрез 
разрешителен или сертификационен 
режим, тези разпоредби на посочения 
специфичен за сектора правен акт на 
Съюза също се прилагат.

(2) Настоящият регламент не засяга 
специфичните разпоредби в друго 
законодателство на Съюза или 
национално законодателство по 
отношение на достъпа до определени 
категории данни или повторното им 
използване, или изискванията, свързани 
с обработването на лични данни, 
включително лични данни на 
служителите, обработвани във 
връзка със заетостта, или нелични 
данни.  Когато специфичен за определен 
сектор правен акт на Съюза изисква от 
органите от обществения сектор, от 
доставчиците на услуги за споделяне на 
данни или от регистрираните субекти, 
предоставящи услуги за алтруистично 
споделяне на данни, да спазват 
специфични допълнителни технически, 
административни или организационни 
изисквания, включително чрез 
разрешителен или сертификационен 
режим, тези разпоредби на посочения 
специфичен за сектора правен акт на 
Съюза също се прилагат.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Законодателството на Съюза и 
националното законодателство 
относно защитата на личните данни 
се прилагат за всички лични данни, 
които се обработват във връзка с 
настоящия регламент. Настоящият 
регламент не засяга Регламент (ЕС) 
2016/679, Регламент (ЕС) 2018/1725 и 
Директива 2002/58/ЕО, включително 
и правомощията на надзорните 
органи. В случай на конфликт между 
разпоредбите на настоящия 



PE691.362v02-00 44/109 AD\1234693BG.docx

BG

регламент и правото на Съюза 
относно защитата на личните 
данни, предимство има второто.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Настоящият регламент не 
засяга компетентността на 
държавите членки по отношение на 
дейностите, свързани с 
обществената сигурност, отбраната 
и националната сигурност.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „посреднически услуги за 
данни“ означава предоставяне на 
търговски услуги за обмен или 
обединяване на данни, с изключение 
на:
а)  услуги „в облак“;
б) услуги за получаване на данни 
от държателите на данни и тяхното 
консолидиране, обогатяване или 
модифициране, както и лицензиране 
на употребата на получените данни 
за ползвателите на данни, без да се 
установява пряка връзка между 
държателите и ползвателите на 
данните;
в) услуги, които са насочени към 
посредничеството във връзка със 
съдържание, и по-специално към 
защитено с авторско право 
съдържание;
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г) услуги на платформи за обмен 
на данни, които се използват само от 
един държател на данни, с цел да 
могат да се използват 
притежаваните от него данни, както 
и платформи, разработени в 
контекста на предмети и 
устройства, свързани с интернет на 
нещата, чиято основна цел е да се 
осигури функционалността на 
свързания предмет или устройство и 
да се обезпечи доставката на услуги с 
добавена стойност;
д) услуги на „доставчици на 
консолидирани данни“ съгласно 
определението в член 4, параграф 1, 
точка 53 от Директива 2014/65/ЕС; 
както и
е) услуги на „доставчици на 
услуги по предоставяне на 
информация за сметка“ съгласно 
определението в член 4, параграф 1, 
точка 19 от Директива 2014/2015/ЕС;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „посредник за данни“ означава 
доставчик на посреднически услуги за 
данни, който чрез предоставянето на 
технически, правни и други услуги 
установява връзка между неопределен 
брой държатели на данни и 
ползватели на данни с цел обмен, 
обединяване или търгуване на данни;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) „лични данни“ означава лични 
данни съгласно определението в член 
4, точка 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „съгласие“ означава съгласие 
съгласно определението в член 4, 
точка 11 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) „субект на данни“ означава 
физическо лице, чиято самоличност е 
установена или може да бъде 
установена, съгласно определението в 
член 4, точка 1 от 
Регламент (ЕС) 2016/679;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в) „обработване“ означава 
обработване съгласно определението 
в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) 
2016/679;



AD\1234693BG.docx 47/109 PE691.362v02-00

BG

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „ползвател на данни“ означава 
физическо или юридическо лице, което 
има законен достъп до определени 
лични или нелични данни и има право 
да използва тези данни за търговски или 
нетърговски цели;

(6) „ползвател на данни“ означава 
физическо или юридическо лице, което 
има законен достъп до определени 
лични или нелични данни и, без да се 
засягат разпоредбите на Регламент 
(ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 
2018/1807, има право да използва тези 
данни за търговски или нетърговски 
цели;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „повторен ползвател на данни“ 
означава физическо или юридическо 
лице, което използва повторно данни;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „споделяне на данни“ означава 
предоставяне на данни от държател на 
ползвател на данни с цел съвместно или 
индивидуално ползване на споделените 
данни въз основа на доброволни 
споразумения, пряко или чрез 
посредник;

(7) „обмен на данни“ означава 
предоставяне на данни от държател на 
данни, въз основа на получено съгласие 
или разрешение, или от посредник за 
данни, на ползвател на данни с цел 
съвместно или индивидуално ползване 
на споделените данни въз основа на 
доброволни споразумения, пряко или 
чрез посредник, по лицензи за свободно 
достъпни данни или търговски 
лицензи, безплатно или срещу 



PE691.362v02-00 48/109 AD\1234693BG.docx

BG

възнаграждение;

([да се прилага последователно в целия 
текст])

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) „кооператив за данни“ 
означава организация, която подкрепя 
и консултира своите членове, които 
са субекти на данни или еднолични 
дружества, микропредприятия или 
МСП, при вземането на информирани 
решения преди даването на съгласие 
за обработката на данни или при 
договарянето на реда и условията за 
обработката и споделянето на данни;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „алтруизъм по отношение на 
данните“ означава съгласието, дадено 
от субектите на данни за обработване на 
отнасящи се до тях лични данни, или 
разрешенията на други държатели на 
данни, с които се позволява 
използването на техните нелични данни, 
без да се търси възнаграждение, за 
цели от общ интерес, като 
научноизследователски цели или 
подобряване на обществените услуги;

(10) „алтруизъм по отношение на 
данните“ означава доброволното 
споделяне на данни от държателите 
на данни, без да се търси или получава 
възнаграждение, като се дава съгласие 
от субектите на данни за обработване на 
отнасящи се до тях лични данни, или 
разрешенията на други държатели на 
данни, с които се позволява 
използването на техните нелични данни, 
за цели от общ интерес, определени в 
съответствие със 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство, по 
целесъобразност, като 
научноизследователски цели или 
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подобряване на обществените услуги;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „защитена среда за обработване“ 
означава физическата или виртуалната 
среда и организационните средства за 
предоставяне на възможност за 
повторно използване на данни по начин, 
който позволява на оператора на 
защитената среда за обработване да 
определя всички действия по 
обработването на данни и да упражнява 
надзор над тях, включително да 
изобразява, съхранява, изтегля и 
експортира данните и да изчислява 
производни данни чрез изчислителни 
алгоритми;

(14) „защитена среда за обработване“ 
означава физическата или виртуалната 
среда и организационните средства за 
предоставяне на възможност за 
повторно използване на данни по начин, 
който да не засяга разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 2016/679, както и 
търговска и статистическа 
поверителност, която гарантира 
спазване на приложимото 
законодателство, което позволява на 
оператора на защитената среда за 
обработване да определя всички 
действия по обработването на данни и 
да упражнява надзор над тях, 
включително да изобразява, съхранява, 
изтегля и експортира данните и да 
изчислява производни данни чрез 
изчислителни алгоритми;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Защита на личните данни г) защита на личните данни, 
доколкото тези данни са извън 
обхвата на Директива (ЕС) 2019/1024;

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Забраняват се споразумения или 
други практики, свързани с повторното 
използване на данни, държани от органи 
от обществения сектор, съдържащи 
посочените в член 3, параграф 1 
категории данни, с които се предоставят 
изключителни права или които имат за 
цел или резултат предоставянето на 
такива изключителни права или 
ограничаването на наличността на 
данните за повторно използване от 
субекти, различни от страните по такива 
споразумения, или други практики.

(1) Забраняват се споразумения или 
други практики, свързани с повторното 
използване на данни, държани от органи 
от обществения сектор, съдържащи 
посочените в член 3, параграф 1 
категории данни, с които се предоставят 
изключителни права или които имат за 
цел или резултат предоставянето на 
такива изключителни права или 
ограничаването на наличността на 
данните за повторно използване от 
субекти, различни от страните по такива 
споразумения, или други практики. 
Споразуменията или други практики, 
които ограничават повторното 
използване на данни, които са били 
лицензирани или предоставени по друг 
начин на орган от обществения 
сектор от страна на държател на 
търговски данни, не са предмет на 
настоящия член.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Чрез дерогация от параграф 1 
изключително право за повторно 
използване на данните, посочени в 
същия параграф, може да бъде 
предоставено, доколкото е необходимо 
за предоставянето на услуга или 
доставката на продукт от общ интерес.

(2) Чрез дерогация от параграф 1 
изключително право за повторно 
използване на данните, посочени в 
същия параграф, може да бъде 
предоставено, доколкото е необходимо 
за предоставянето на услуга или 
доставката на продукт от общ интерес, 
което иначе не би било възможно, 
като се дава обосновка защо това е 
от общ интерес. 

Изменение 52
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Периодът на изключителност на 
правото за повторно използване на 
данните не надвишава три години. 
Когато се сключва договор, 
продължителността на договора се 
съобразява с периода на 
изключителност.

(5) Периодът на изключителност на 
правото за повторно използване на 
данните не надвишава 12 месеца, с 
възможност за допълнително 
удължаване с 12 месеца, при условие 
че бъде получено одобрение от 
компетентния орган, посочен в член 
7, параграф 1. Когато се сключва 
договор, продължителността на 
договора се съобразява с периода на 
изключителност.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предоставянето на изключително 
право в съответствие с параграфи 2—5, 
включително причините, поради 
които е необходимо да се предостави 
такова право, се извършва по прозрачен 
начин и се прави обществено достояние 
онлайн, независимо от евентуална 
публикация за възлагане на договор за 
обществени поръчки и концесии.

(6) Предоставянето на изключително 
право в съответствие с параграфи 2—5, 
включително мотивирана обосновка за 
това защо е необходимо да се 
предостави такова право, се извършва 
по прозрачен начин и се прави 
обществено достояние онлайн, 
независимо от евентуална публикация 
за възлагане на договор за обществени 
поръчки и концесии.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Споразумения или други 
практики, попадащи в обхвата на 
забраната по параграф 1, които не 
отговарят на условията, посочени в 

(7) Споразумения или други 
практики, попадащи в обхвата на 
забраната по параграф 1, които не 
отговарят на условията, посочени в 
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параграф 2, и които са сключени преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент, се прекратяват в края на 
договора и във всеки случай не по-късно 
от три години след датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

параграф 2, и които са сключени преди 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент, се прекратяват в края на 
договора и във всеки случай не по-късно 
от две години след датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Органите от обществения сектор, 
които са компетентни съгласно 
националното законодателство да 
предоставят или да откажат достъп за 
повторно използване на една или повече 
от категориите данни, посочени в 
член 3, параграф 1, оповестяват 
публично условията за разрешаване на 
това повторно използване. В тази задача 
те могат да бъдат подпомагани от 
компетентните органи, посочени в 
член 7, параграф 1.

(1) Органите от обществения сектор, 
които са компетентни съгласно 
националното законодателство да 
предоставят или да откажат достъп за 
повторно използване на една или повече 
от категориите данни, посочени в 
член 3, параграф 1, оповестяват 
публично условията за разрешаване на 
това повторно използване и 
процедурата за искане на повторното 
използване чрез единното 
информационно бюро, посочено в член 
8. В тази задача те могат да бъдат 
подпомагани от компетентните органи, 
посочени в член 7, параграф 1.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Условията за повторно 
използване са недискриминационни, 
пропорционални и обективно 
обосновани по отношение на 
категориите данни, целите на 
повторното използване, както и 
естеството на данните, за които е 
разрешено повторно използване. Тези 
условия не се използват за ограничаване 

(2) Условията за повторно 
използване са прозрачни, 
законосъобразни, ясно посочени, 
недискриминационни, пропорционални 
и обективно обосновани по отношение 
на категориите данни, целите на 
повторното използване, както и 
естеството на данните, за които е 
разрешено повторно използване. Тези 
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на конкуренцията. условия не се използват за ограничаване 
на конкуренцията.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Органите от обществения 
сектор прилагат подходящи 
технически и договорни мерки, за да 
гарантират, че достъпът и 
използването на данни от 
ползвателите на данни отговарят на 
условията, определени от държателя 
на данни.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Органите от обществения 
сектор могат да наложат 
задължение за повторно използване 
само на предварително обработени 
данни, когато такова предварително 
обработване има за цел 
анонимизиране или псевдонимизиране 
на лични данни или заличаване на 
поверителна търговска информация, 
включително търговски тайни.

(3) Без да се засягат разпоредбите 
на Регламент (ЕС) 2016/679 и в 
съответствие с правото на Съюза и 
националното законодателство, 
органите от обществения сектор 
налагат необходимите условия за 
запазване на защитения характер на 
данните, включително в контекста 
на заетостта. Тези условия могат да 
включват изискването за повторните 
ползватели:

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Органите от обществения 
сектор могат да налагат задължения

заличава се

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква -а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) използване само на 
предварително обработени данни,  
когато такова предварително 
обработване има за цел 
анонимизиране или псевдонимизиране 
на лични данни или заличаване на 
поверителна търговска информация, 
включително търговски тайни или 
съдържание, защитено с права на 
интелектуална собственост;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за достъп и повторно използване 
на данните в защитена среда за 
обработване, предоставена и 
контролирана от обществения сектор;

а) за достъп и повторно използване 
на данните дистанционно в защитена 
среда за обработване, предоставена и 
контролирана от обществения сектор;

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Органите от обществения сектор 
налагат условия, които запазват 

(5) Органите от обществения сектор 
налагат условия, които запазват 
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целостта на функционирането на 
техническите системи на използваната 
защитена среда за обработване. Органът 
от обществения сектор може да 
проверява всички резултати от 
обработването на данни, предприети от 
повторния ползвател, и си запазва 
правото да забрани използването на 
резултати, които съдържат информация, 
застрашаваща правата и интересите на 
трети страни.

целостта на функционирането на 
техническите системи на използваната 
защитена среда за обработване, 
включително високо равнище на 
стандарти за киберсигурност.  
Органът от обществения сектор може да 
проверява средствата и всички 
резултати от обработването на данни, 
предприети от повторния ползвател, и 
си запазва правото да забрани 
използването на резултати, които 
съдържат информация, застрашаваща 
правата и интересите на трети страни. 
За тази цел органите от публичния 
сектор следва да бъдат обезпечени с 
необходимите човешки и финансови 
ресурси за мониторинг и 
правоприлагане.

Изменение 63

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а) Органите от обществения 
сектор прилагат технически 
средства, за да не позволят на 
повторните ползватели да 
идентифицират субектите на данни, 
и изискват от повторните 
ползватели непрекъснато да 
оценяват риска от идентифициране и 
деанонимизиране и да подават сигнал 
до съответния орган от обществения 
сектор, по-специално когато 
нарушение на сигурността на 
данните е довело до идентифициране 
на дадено физическо лице, настъпили 
са нарушения на поверителността, 
целостта или сигурността на 
данните, независимо от 
задълженията за докладване съгласно 
правото на Съюза.
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Изменение 64

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Когато органите от 
обществения сектор предоставят 
лични данни за повторно използване 
съгласно настоящия член, те 
информират съответно субектите 
на данни за това повторно използване 
и за правата им. Органът от 
обществения сектор подпомага 
субектите на данни при 
упражняването на техните права, 
включително по отношение на други 
повторни ползватели. В тази задача 
те могат да бъдат подпомагани от 
компетентните органи, посочени в 
член 7, параграф 1.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Повторните ползватели, 
намиращи се в държава извън Съюза, с 
изключение на научните организации, 
работещи с нестопанска цел, 
определят законен представител на 
територията на Съюза за целите на 
настоящата глава.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 9 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Комисията може да приеме (9) Комисията може да приеме 
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актове за изпълнение, в които се 
декларира, че правните, надзорните и 
правоприлагащите разпоредби на трета 
държава:

актове за изпълнение, чрез които на 
повторните ползватели се разрешава 
да прехвърлят данни към трета 
държава, без да се накърняват 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1807.  
В тези актове за изпълнение се 
декларира, че правните, надзорните и 
правоприлагащите разпоредби на трета 
държава:

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Когато повторният ползвател 
възнамерява да прехвърля нелични 
данни към трета държава, органът от 
обществения сектор информира 
държателя на данни за прехвърлянето 
на данни към тази трета държава.

(13) Когато повторният ползвател 
възнамерява да прехвърля нелични 
данни към трета държава, органът от 
обществения сектор информира 
държателя на данни за намерението си 
да прехвърли данни към тази трета 
държава, както и за целта на това 
прехвърляне, и включва съответните 
анализи на риска. 

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тези такси са 
недискриминационни, пропорционални 
и обективно обосновани, като не 
ограничават конкуренцията.

(2) Тези такси са прозрачни, 
приемливи, недискриминационни, 
пропорционални и обективно 
обосновани, като не ограничават 
конкуренцията, нитопречат на 
използването на данни за целите от 
общ интерес.  Таксите се основават 
на разходите и покриват разходите за 
наблюдение и прилагане.
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Изменение 69

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато прилагат такси, органите 
от обществения сектор предприемат 
мерки за стимулиране на повторното 
използване на категориите данни, 
посочени в член 3, параграф 1, за 
нетърговски цели и от малки и средни 
предприятия в съответствие с 
правилата за държавна помощ.

(4) Когато прилагат такси, органите 
от обществения сектор предприемат 
мерки за стимулиране на повторното 
използване на категориите данни, 
посочени в член 3, параграф 1, за 
нетърговски цели, като например 
научноизследователски цели и 
повторна употреба от 
микропредприятия, МСП и 
стартиращи предприятия, в 
съответствие с правилата за държавна 
помощ. Това може да включва  
разрешаването на повторно 
използване при по‑ниски разходи или 
безплатно.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Органите от обществения 
сектор могат да изготвят списък с 
категории повторни ползватели, за 
които данните да се предоставят при 
по-ниски разходи или безплатно, като 
този списък се публикува заедно с 
критериите, използвани за 
съставянето му, и има за цел да 
насърчи по-широкото повторно 
използване на данните, държани от 
органите от обществения сектор, 
посочени в член 3, параграф 1, както и 
достъпност за по-широк кръг от 
повторни ползватели, в 
съответствие с правилата за 
държавните помощи и правото в 
областта на конкуренцията.
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Изменение 71

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предоставяне на техническа 
подкрепа чрез осигуряване на защитена 
среда за обработване с цел предоставяне 
на достъп за повторно използване на 
данни;

а) предоставяне на техническа 
подкрепа, за да се осигури защитена 
среда за обработване с цел предоставяне 
на достъп за повторно използване на 
данни;

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) предоставяне на насоки и 
техническа подкрепа във връзка с 
възможностите за оптимално 
структуриране и съхраняване на 
данните, така че те да бъдат лесно 
достъпни, по-специално чрез 
приложно-програмни интерфейси, 
както и за насърчаване на 
използването на съществуващите 
регулаторни и технически 
стандарти, с цел да се гарантира, че 
данните са оперативно съвместими, 
могат да се прехвърлят и имат 
удобни функции за търсене, като 
същевременно се вземат предвид най-
добрите практики за обработване и 
защита на данните;

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на техническа б) предоставяне на техническа 
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подкрепа при прилагането на изпитани 
техники, осигуряващи обработването на 
данни по начин, който запазва 
поверителността на информацията, 
съдържаща се в данните, за които е 
разрешено повторното използване, 
включително техники за 
псевдонимизиране, анонимизиране, 
генерализиране, премахване и 
рандомизиране на лични данни;

подкрепа при прилагането на изпитани 
техники, осигуряващи обработването на 
данни по начин, който запазва 
поверителността на информацията, 
съдържаща се в данните, за които е 
разрешено повторното използване, 
включително техники за 
псевдонимизиране, анонимизиране, 
генерализиране, премахване и 
рандомизиране на лични данни, и 
заличаването на поверителна 
търговска информация, включително 
търговски тайни или съдържание, 
защитено с права върху 
интелектуалната собственост;

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предоставяне на помощ на 
органите от обществения сектор във 
връзка с адекватността на 
ангажиментите, поети от повторния 
ползвател, в съответствие с член 5, 
параграф 10.

г) предоставяне на помощ на 
органите от обществения сектор във 
връзка с адекватността и изпълнението 
на ангажиментите, поети от повторния 
ползвател, в съответствие с член 5, 
параграф 10.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Компетентният орган или 
компетентните органи разполагат с 
подходящ правен и технически 
капацитет и експертен опит, за да са в 
състояние да спазват правото на Съюза 
или съответното национално право 
относно режимите на достъп за 
категориите данни, посочени в член 3, 
параграф 1.

(4) Компетентният орган или 
компетентните органи разполагат с 
подходящи финансови и човешки 
ресурси, правен и технически капацитет 
и експертен опит, за да изпълняват 
своите задължения ефективно и 
ефикасно и за да са в състояние да 
спазват правото на Съюза или 
съответното национално право относно 



AD\1234693BG.docx 61/109 PE691.362v02-00

BG

режимите на достъп за категориите 
данни, посочени в член 3, параграф 1, 
така че да се зачитат напълно 
принципите на защита на данните, 
неприкосновеност на личния живот и 
поверителност.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Държавите членки съобщават на 
Комисията идентификационните данни 
на компетентните органи, определени в 
съответствие с параграф 1, до [датата на 
прилагане на настоящия регламент]. Те 
съобщават на Комисията информация и 
за всички последващи промени, 
свързани с идентификационните данни 
на тези органи.

(5) Държавите членки съобщават на 
Комисията идентификационните данни 
на компетентните органи, определени в 
съответствие с параграф 1, до [датата на 
прилагане на настоящия регламент]. Те 
съобщават на Комисията информация и 
за всички последващи промени, 
свързани с идентификационните данни 
на тези органи, в рамките на три дни 
след промяната.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Единното информационно 
бюро предлага електронен публичен 
регистър за единните информационни 
бюра на всички други държави членки 
и е свързано с единната цифрова 
платформа, създадена с Регламент 
(ЕС) 2018/1724 на Европейския 
парламент и на Съвета1а. Освен това 
единното информационно бюро 
предлага предоставящ удобни 
функции за търсене електронен 
регистър на данните, налични в 
националните единни 
информационни бюра, както и 
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информация за отправянето на 
искания за данни чрез тези бюра. 
Единното информационно бюро може 
да разработи също така 
допълнителни услуги по отношение 
на повторното използване на данни, 
включително информация относно 
исканията за повторно използване на 
данни съгласно Директива 
(ЕС) 2019/1024.
__________________
1а Регламент (ЕС) 2018/1724 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 2 октомври 2018 г. за създаване на 
единна цифрова платформа за 
предоставяне на достъп до 
информация, до процедури и до услуги 
за оказване на помощ и решаване на 
проблеми и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ 
L 295, 21.11.2018 г., стр. 1).

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Исканията за повторно 
използване на категориите данни, 
посочени в член 3, параграф 1, се 
удовлетворяват или отхвърлят от 
компетентните органи от обществения 
сектор или от компетентните органи, 
посочени в член 7, параграф 1, в 
разумен срок и във всички случаи в 
рамките на два месеца от датата на 
искането.

(3) Исканията за повторно 
използване на категориите данни, 
посочени в член 3, параграф 1, се 
удовлетворяват или отхвърлят от 
компетентните органи от обществения 
сектор или от компетентните органи, 
посочени в член 7, параграф 1, без 
излишно забавяне и във всички случаи 
в рамките на два месеца от датата на 
искането.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчици на услуги за споделяне на 
данни

Посреднически услуги за данни

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) посреднически услуги между 
държатели на данни, които са 
юридически лица, и потенциални 
ползватели на данни, включително 
предоставяне на технически или други 
средства, позволяващи извършването на 
такива услуги; тези услуги могат да 
включват двустранен или многостранен 
обмен на данни или създаване на 
платформи или бази данни, 
позволяващи обмена или съвместното 
използване на данни, както и 
създаването на специфична 
инфраструктура за взаимното свързване 
на държателите на данни и ползвателите 
на данни;

(Не се отнася до българския текст.)
   

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Ако компетентният орган, 
посочен в член 12, е потвърдил, че 
даден посредник за данни отговаря на 
изискванията по членове 10 и 11, този 
посредник за данни може да се 
представя като „посредник за данни, 
признат в Съюза“ в своята писмена и 
устна комуникация.
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Изменение 82

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) С цел да се увеличи доверието в 
признатите в Съюза посредници за 
данни и в техните дейности, те 
използват специално лого на Съюза 
или QR код, който осигурява връзка 
към регистъра, посочен в член 10, 
параграф 9. Целта на логото е да се 
осигури съгласувана визуална 
идентичност на посредниците за 
данни в Съюза и да се допринесе за 
повишаване на доверието сред 
държателите и ползвателите на 
данни. Логото се създава и представя 
съобразно правила, определени в 
отделен акт за изпълнение. Този акт 
за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 29.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомление на доставчиците на 
услуги за споделяне на данни

Уведомление на посредниците за 
данни

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всеки доставчик на услуги за 
споделяне на данни, който възнамерява 
да предоставя услугите, посочени в 

(1) Всеки посредник за данни, който 
възнамерява да предоставя услугите, 
посочени в член 9, параграф 1, 
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член 9, параграф 1, представя 
уведомление до компетентния орган, 
посочен в член 12.

представя уведомление до 
компетентния орган за посредниците 
за данни, посочен в член 12, най-малко 
десет дни преди започване на 
дейността си.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За целите на настоящия 
регламент доставчик на услуги за 
споделяне на данни с място на 
установяване в повече от една държава 
членка, се счита, че е под юрисдикцията 
на държавата членка, в която се намира 
основното му място на установяване.

(2) За целите на настоящия 
регламент посредник за данни с място 
на установяване в повече от една 
държава членка се счита, че е под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която се намира основното му място на 
установяване.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Доставчик на услуги за 
споделяне на данни, който не е 
установен в Съюза, но предлага 
услугите, посочени в член 9, параграф 1, 
в рамките на Съюза, назначава законен 
представител в една от държавите 
членки, в която се предлагат тези 
услуги. Счита се, че доставчикът е под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която е установен законният му 
представител.

(3) Посредник за данни, който не е 
установен в Съюза, но предлага 
услугите, посочени в член 9, параграф 1, 
в рамките на Съюза, назначава законен 
представител в една от държавите 
членки, в която се предлагат тези 
услуги. Счита се, че доставчикът е под 
юрисдикцията на държавата членка, в 
която е установен законният му 
представител. Посредникът за данни 
предоставя на законния 
представител необходимите ресурси, 
за да обезпечи ефективно 
сътрудничество със съответните 
национални органи. С цел да се 
осигури съответствие с настоящия 
регламент законният представител е 
упълномощен от посредника за данни 
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да действа от негово име или заедно с 
него, по-специално когато към него се 
обръщат компетентните органи, 
субектите или държателите на 
данни, по всички въпроси, свързани с 
предоставяната(-ите) услуга(-и). 
Определянето на законен 
представител от посредника за данни 
не засяга съдебните производства, 
които биха могли да бъдат започнати 
срещу самия посредник за данни.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) уебсайт, на който може да бъде 
намерена информация за доставчика и 
дейностите, когато е приложимо;

г) публичен уебсайт, на който може 
да бъде намерена ясна, пълна и 
актуална информация за доставчика и 
пълен списък на неговите дейности, 
когато е приложимо;

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) описание на услугата, която 
доставчикът възнамерява да предоставя;

е) описание на услугата, която 
доставчикът възнамерява да предоставя, 
включително чрез уточняване на 
видовете услуги, посочени в член 9, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
които се предоставят, както и на 
начина, по който се изпълняват 
условията, посочени в член 11;

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 6 – буква з
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) държавата членка, в която 
доставчикът възнамерява да 
предоставя услугите.

заличава се

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По искане на доставчика 
компетентният орган в рамките на една 
седмица издава стандартизирана 
декларация, потвърждаваща, че 
доставчикът е подал уведомлението, 
посочено в параграф 4.

(7) По искане на доставчика 
компетентният орган в рамките на не 
повече от една седмица издава 
стандартизирана декларация, 
потвърждаваща, че доставчикът е подал 
уведомлението, посочено в параграф 4.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Компетентният орган незабавно 
препраща всяко уведомление по 
електронен път до националните 
компетентни органи на държавите 
членки.

(8) Компетентният орган за 
посредниците за данни незабавно 
препраща всяко уведомление по 
електронен път до националните 
компетентни органи на държавите 
членки.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Компетентният орган уведомява 
Комисията за всяко ново уведомление. 
Комисията води регистър на 

(9) Компетентният орган уведомява 
Комисията за всяко ново уведомление. 
Комисията води публичен регистър на 
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доставчиците на услуги за споделяне 
на данни.

всички посредници за данни в Съюза.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Компетентният орган може да 
начислява такси. Тези такси са 
пропорционални и обективни и се 
основават на административните 
разходи, свързани с мониторинга на 
съответствието и с други дейности за 
контрол на пазара на компетентните 
органи във връзка с уведомленията за 
услуги за споделяне на данни.

(10) Компетентният орган за 
посредниците за данни може да 
начислява такси. Тези такси са 
прозрачни, пропорционални и 
обективни и се основават на 
административните разходи, свързани с 
мониторинга на съответствието и с 
други дейности за контрол на пазара на 
компетентните органи във връзка с 
уведомленията за услуги за споделяне 
на данни. Компетентният орган за 
посредниците за данни може да реши 
да прилага намалени или нулеви такси 
за микропредприятията, МСП и 
стартиращите предприятия.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Когато доставчик на услуги за 
споделяне на данни прекрати дейността 
си, той уведомява съответния 
компетентен орган, определен в 
съответствие с параграфи 1, 2 и 3, в 
рамките на 15 дни. Компетентният 
орган незабавно препраща всяко такова 
уведомление по електронен път до 
националните компетентни органи в 
държавите членки и до Комисията.

(11) Когато посредник за данни 
прекрати дейността си, той уведомява 
съответния компетентен орган за 
посредниците за данни, определен в 
съответствие с параграфи 1, 2 и 3, в 
рамките на 15 дни. Компетентният 
орган незабавно препраща всяко такова 
уведомление по електронен път до 
националните компетентни органи в 
държавите членки и до Комисията.

Изменение 95
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Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия за предоставяне на услуги за 
споделяне на данни

Условия за предоставяне на 
посреднически услуги за данни

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на предоставянето на 
услуги за споделяне на данни, посочено 
в член 9, параграф 1, се прилагат 
следните условия:

По отношение на предоставянето на 
посреднически услуги за данни, 
посочено в член 9, параграф 1, се 
прилагат следните условия:

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) доставчикът не може да 
използва данните, за които предоставя 
услуги, за други цели, освен за да ги 
предостави на разположение на 
ползвателите на данни, а услугите за 
споделяне на данни се осъществяват от 
отделен правен субект;

(1) посредникът за данни използва 
данните, за които предоставя услуги 
само в контекста на предоставянето 
на услуги, посочени в член 9, 
параграф 1; посредническите услуги за 
данни се осъществяват от отделен 
правен субект;

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) метаданните, събрани от 
предоставянето на услугата за 

(2) метаданните, събрани от 
предоставянето на посредническата 
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споделяне на данни, могат да се 
използват само за развитието на 
посочената услуга;

услуга за данни, могат да се използват 
само за развитието на посочената услуга 
и където това е възможно, се 
предоставят на разположение на 
държателите на данни при 
поискване;

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) доставчикът гарантира, че 
процедурата за достъп до неговата 
услуга е справедлива, прозрачна и 
недискриминационна както за 
държателите на данни, така и за 
ползвателите на данни, включително по 
отношение на цените;

(3) посредникът за данни 
гарантира, че процедурата за достъп до 
неговата услуга е справедлива, 
прозрачна и недискриминационна за 
държателите на данни и за ползвателите 
на данни, включително по отношение на 
цените и на реда и условията за 
предоставяне на услугата;

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) доставчикът улеснява обмена 
на данните във формàта, в който ги 
получава от държателя на данни, и 
преобразува данните в конкретни 
формати само за подобряване на 
оперативната съвместимост в рамките 
на секторите и между тях, или ако това е 
поискано от ползвателя на данни, или 
когато е упълномощен съгласно правото 
на Съюза, или за да осигури 
хармонизация с международни или 
европейски стандарти за данни;

(4) посредникът за данни улеснява 
обмена на данните във формàта, в който 
ги получава от държателя на данни, и 
преобразува данните в конкретни 
формати само за подобряване на 
оперативната съвместимост в рамките 
на секторите и между тях или ако това е 
поискано от ползвателя на данни, или 
когато е упълномощен съгласно правото 
на Съюза, или за да осигури 
хармонизация с международни или 
европейски стандарти за данни;

Изменение 101
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Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) посредникът за данни може да 
предлага допълнителни специфични 
услуги, които улесняват обмена на 
данни, и инструменти, които могат 
да анализират, да обобщават, да 
подобряват качеството или да 
преобразуват данните на 
държателите или ползвателите на 
данни; тези инструменти се 
използват само при изрично искане 
или одобрение от държателя на 
данни, а предлаганите в този 
контекст инструменти на трети 
страни не използват данните за цели, 
различни от тези, които са поискани 
или одобрени от държателя на данни;

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) посредникът за данни 
предприема разумни мерки, за да 
осигури оперативна съвместимост с 
други посредници за данни 
посредством широко използвани 
официални или неофициални 
отворени стандарти в сектора, в 
който работят посредниците за 
данни, и предприема също така 
разумни мерки, за да осигури 
оперативна съвместимост в рамките 
на секторите и между тях с цел 
улесняване на споделянето на данни;

Изменение 103
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Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) доставчикът въвежда 
процедури за предотвратяване на 
измамни практики или злоупотреби във 
връзка с достъпа до данни от страни, 
опитващи се да получат достъп чрез 
неговите услуги;

(5) посредникът за данни въвежда 
процедури за откриване, смекчаване и 
предотвратяване на измамни практики 
или злоупотреби във връзка с достъпа 
до данни от страни, опитващи се да 
получат достъп чрез неговите услуги;

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) доставчикът осигурява разумна 
непрекъснатост на предоставянето на 
своите услуги и в случаите на услуги, 
при които се осигурява съхранение на 
данни, въвежда достатъчно гаранции, 
които позволяват на държателите и 
ползвателите на данни да получат 
достъп до своите данни в случай на 
несъстоятелност;

(6) посредникът за данни осигурява 
разумна непрекъснатост на 
предоставянето на своите услуги и в 
случаите на услуги, при които се 
осигурява съхранение на данни, 
въвежда достатъчно и ефективни 
гаранции, които позволяват на 
държателите и ползвателите на данни да 
получат достъп до своите данни, да ги 
заличат или изтеглят в случай на 
несъстоятелност на доставчика;

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) доставчикът въвежда 
подходящи технически, правни и 
организационни мерки за 
предотвратяване на прехвърлянето на 
нелични данни или достъпа до тях, 
когато това е незаконно съгласно 
правото на Съюза;

(7) посредникът за данни въвежда 
подходящи технически, правни и 
организационни мерки за 
предотвратяване на прехвърлянето на 
нелични данни или достъпа до тях, 
когато това е незаконно съгласно 
правото на Съюза;
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Изменение 106

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) доставчикът предприема мерки 
за осигуряване на високо ниво на 
сигурност за съхранението и 
предаването на нелични данни;

(8) посредникът за данни 
предприема мерки за осигуряване на 
високо ниво на сигурност, 
включително най-съвременни 
стандарти за киберсигурност, за 
съхранението и предаването на нелични 
данни;

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) доставчикът въвежда 
процедури, за да гарантира 
съответствието с правилата на Съюза и 
националните правила по отношение на 
конкуренцията;

(9) посредникът за данни въвежда 
процедури, за да гарантира 
съответствието с правилата на Съюза и 
с националното право, включително 
правилата по отношение на защитата 
на данните и конкуренцията и 
защитата на потребителите;

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) доставчикът, предлагащ услуги 
на субекти на данни, действа с оглед на 
най-добрия интерес на субектите на 
данни, когато улеснява упражняването 
на техните права, по-специално като 
съветва субектите на данни относно 
потенциалните възможности използване 
на данните и стандартния ред и условия, 
свързани с тези възможности за 

(10) посредникът за данни, 
предлагащ услуги на субекти на данни, 
действа с оглед на най-добрия интерес 
на субектите на данни, когато улеснява 
упражняването на техните права, по-
специално като съветва ясно и 
разбираемо субектите на данни относно 
потенциалните възможности за 
използване на данните и стандартния 
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използване; ред и условия, свързани с тези 
възможности за използване, и по какъв 
начин съгласието и разрешенията 
могат да бъдат оттеглени;

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 11 – алинея 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) когато доставчик предоставя 
инструменти за получаване на съгласие 
от субектите на данни или на 
разрешения за обработване на данни, 
предоставени от юридически лица, той 
посочва юрисдикцията или 
юрисдикциите, в рамките на които е 
предвидено използването на данните.

(11) когато посредник за данни 
предоставя инструменти за получаване 
на съгласие от субектите на данни или 
на разрешения за обработване на данни, 
предоставени от държателите на 
данни, той посочва юрисдикцията или 
юрисдикциите извън Съюза, в рамките 
на които е предвидено използването на 
данните, и осигурява на субектите на 
данни инструменти за оттегляне по 
всяко време на съгласие за 
обработване на данни, а на 
държателите на данни — 
инструменти за оттегляне по всяко 
време на разрешение за обработване 
на данни.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентни органи Компетентни органи за посредниците 
за данни

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1



AD\1234693BG.docx 75/109 PE691.362v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всяка държава членка определя 
на своята територия един или повече 
органи, компетентни да изпълняват 
задачите, свързани с рамката за 
уведомяване, и съобщава на Комисията 
идентификационните данни на 
определените органи до [датата на 
прилагане на настоящия регламент]. Те 
съобщават на Комисията и всички 
последващи промени.

(1) Всяка държава членка определя 
на своята територия един или повече 
органи, компетентни да изпълняват 
задачите, свързани с рамката за 
уведомяване за посредниците за 
данни, и съобщава на Комисията 
идентификационните данни на 
определените органи до [датата на 
прилагане на настоящия регламент]. Те 
съобщават на Комисията и всички 
последващи промени.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Определените компетентни 
органи спазват член 23.

(2) Определените компетентни 
органи за посредниците за данни 
спазват член 23.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Определените компетентни 
органи, органите за защита на данните, 
националните органи за защита на 
конкуренцията, отговарящите за 
киберсигурността органи и други 
съответни секторни органи обменят 
информацията, необходима за 
изпълнение на техните задачи във 
връзка с доставчиците на услуги за 
споделяне на данни.

(3) Правомощията на определените 
компетентни органи не засягат 
Регламент (ЕС) 2016/679, нито 
правомощията на органите за защита 
на данните, националните органи за 
защита на конкуренцията, отговарящите 
за киберсигурността органи и други 
съответни секторни органи. Тези органи 
обменят информацията, необходима за 
изпълнение на техните задачи, и 
сътрудничат с оглед на прилагането 
на правилата в настоящия регламент 
по отношение на посредниците за 
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данни.

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Компетентният орган 
осъществява наблюдение и упражнява 
надзор върху спазването на настоящата 
глава.

(1) Компетентният орган за 
посредниците за данни осъществява 
наблюдение и упражнява надзор върху 
спазването на настоящата глава.

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Компетентният орган има 
правомощието да изисква от 
доставчиците на услуги за споделяне 
на данни цялата информация, 
необходима за проверка на 
съответствието с изискванията, 
определени в членове 10 и 11. Всяко 
искане за информация е 
пропорционално с оглед на 
изпълнението на съответната задача и е 
обосновано.

(2) Компетентният орган за 
посредниците за данни има 
правомощието да изисква от 
посредниците за данни или техните 
законни представители цялата 
информация, необходима за проверка на 
съответствието с изискванията, 
определени в настоящата глава. Всяко 
искане за информация е 
пропорционално с оглед на 
изпълнението на съответната задача и е 
обосновано.

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Когато компетентният орган 
установи, че доставчик на услуги за 
споделяне на данни не отговаря на едно 
или повече от изискванията, посочени в 

(3) Когато компетентният орган за 
посредниците за данни установи, че 
посредник за данни не отговаря на едно 
или повече от изискванията, посочени в 
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член 10 или 11, той уведомява 
доставчика за тези констатации и му 
дава възможност да изложи своето 
становище в рамките на разумен срок.

член 10 или 11, той уведомява 
доставчика за тези констатации и му 
дава възможност да изложи своето 
становище без ненужно забавяне и в 
срок от не повече от десет дни.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Компетентният орган има 
правомощия да изисква прекратяване на 
нарушението, посочено в параграф 3, 
незабавно или в рамките на разумен 
срок и предприема подходящи и 
пропорционални мерки с цел да 
гарантира спазването на условията. В 
това отношение, когато е 
целесъобразно, компетентните органи 
могат:

(4) Компетентният орган за 
посредниците за данни има 
правомощия да изисква прекратяване на 
нарушението, посочено в параграф 3, 
незабавно или в срок до десет дни и 
предприема подходящи, 
пропорционални и ефективни мерки с 
цел да гарантира спазването на 
условията. В това отношение, когато е 
целесъобразно, компетентните органи 
могат:

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да налагат възпиращи финансови 
санкции, които могат да включват 
периодични санкции с обратно 
действие;

а) да налагат възпиращи финансови 
санкции, които могат да включват 
периодични санкции и санкции с 
обратно действие;

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да изискват прекратяване или б) да изискват прекратяване или 
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отлагане на предоставянето на услугата 
за споделяне на данни.

отлагане на предоставянето на 
посредническата услуга за данни и да 
изискват от Комисията да заличи 
посредника за данни от регистъра на 
посредниците на данни, след като са 
разпоредили прекратяването на 
услугата.

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Компетентните органи 
съобщават незабавно на съответния 
субект мерките, наложени в 
съответствие с параграф 4 и 
основанията за тях, като определят 
разумен срок, в рамките на който 
субектът да спази мерките.

(5) Компетентните органи за 
посредниците за данни съобщават 
незабавно на съответния субект 
мерките, наложени в съответствие с 
параграф 4 и основанията за тях, като 
определят разумен срок, който при 
всички случаи е не повече от 30 дни, в 
рамките на който субектът да спази 
мерките.

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Ако доставчикът на услуги за 
споделяне на данни е с основно място 
на установяване или има законен 
представител в една държава членка, но 
предоставя услуги в други държави 
членки, компетентният орган на 
държавата членка, в която е основното 
място на установяване или в която се 
намира законният представител, и 
компетентните органи на тези други 
държави членки си сътрудничат и си 
оказват помощ взаимно. Тази помощ и 
сътрудничество могат да обхващат 
обмена на информация между 

(6) Ако посредникът за данни е с 
основно място на установяване или има 
законен представител в една държава 
членка, но предоставя услуги в други 
държави членки, компетентният орган 
на държавата членка, в която е 
основното място на установяване или в 
която се намира законният 
представител, и компетентните органи 
на тези други държави членки си 
сътрудничат и си оказват помощ 
взаимно. Тази помощ и сътрудничество 
обхващат, но не се свеждат 
единствено до обмена на информация 
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съответните компетентни органи и 
исканията за предприемане на 
мерките, посочени в настоящия член.

между съответните компетентни органи 
и обоснованите искания за 
предприемане на мерките, посочени в 
настоящия член.

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 14 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата глава не се прилага за 
субекти с нестопанска цел, чиято 
дейност се състои само в събиране на 
данни за цели от общ интерес, 
предоставяни от физически или 
юридически лица въз основа на 
алтруизъм по отношение на данните.

Настоящата глава не се прилага за:
 

а)  органи от обществения 
сектор, които предлагат механизми 
за споделяне на данни на нетърговска 
основа;
б) субекти с нестопанска цел, чиято 
дейност се състои само в събиране на 
данни за цели от общ интерес, 
предоставяни от физически или 
юридически лица въз основа на 
алтруизъм по отношение на данните.

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всеки компетентен орган, 
определен в съответствие с член 20, 
води регистър на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
на данни.

(1) Всеки компетентен орган за 
извършване на регистрацията на 
организациите за алтруистично 
споделяне на данни, определен в 
съответствие с член 20, води публичен 
регистър на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни.
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Изменение 124

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Комисията поддържа регистър на 
Съюза на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни.

(2) Комисията поддържа публичен 
регистър на Съюза на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
на данни.

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Субект, вписан в регистъра в 
съответствие с член 16, може да се 
представя в своята писмена и устна 
комуникация като „призната в Съюза 
организация за алтруистично споделяне 
на данни“.

(3) Субект, вписан в регистъра в 
съответствие с член 16, може да се 
представя в своята писмена и устна 
комуникация като „призната в Съюза 
организация за алтруистично споделяне 
на данни“. Субектът използва 
специално лого на Съюза или QR код, 
който осигурява онлайн и офлайн 
връзка към европейския регистър на 
признати организации за 
алтруистично споделяне на данни. 
Целта на логото е да осигури 
съгласувана визуална идентичност на 
организациите за алтруистично 
споделяне на данни в Съюза и то 
допринася за повишаване на 
доверието на субектите на данни и на 
правните субекти. Логото се създава 
и представя съобразно правила, 
определени в отделен акт за 
изпълнение. Този акт за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 29, параграф 2.

Изменение 126
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Държавите членки могат да 
създадат национални политики за 
алтруистично споделяне на данни и 
да въведат организационни или 
технически мерки за улесняване на 
алтруистичното споделяне на данни. 
Тези национални политики могат по-
специално да подпомагат субектите 
на данни при предоставянето на 
свързани с тях лични данни, които се 
съхраняват от органи от 
обществения сектор, на доброволна 
основа с цел алтруистичното 
споделяне на данни.

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Европейският комитет за 
иновации в областта на данните 
предоставя съвети и подпомага 
разработването на последователна 
практика в целия Съюз.

Изменение 128

Предложение за регламент
Член 16 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да бъде правен субект, учреден с 
цел постигане на цели от общ интерес;

а) да бъде правен субект, учреден с 
цел постигане на цели от общ интерес, в 
съответствие с правото на Съюза и 
националното право;
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Изменение 129

Предложение за регламент
Член 16 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да извършва дейност с 
нестопанска цел и да бъде независима 
от всеки субект, който извършва 
дейност със стопанска цел;

б) да извършва дейност с 
нестопанска цел и да бъде напълно 
независима както по отношение на 
самата организация, така и по 
отношение на нейния персонал, от 
всеки съответен субект, участващ в 
събирането, обработването или 
съхранението на данни, който 
извършва дейност със стопанска цел;

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 16 – алинея 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да демонстрира професионален 
опит в обработването на данни в 
съответствие с приложимото право 
на Съюза и национално право, както и 
да изпълнява техническите, 
оперативните и организационните 
изисквания за прилагането на 
стандартите за защита на данните 
и за упражняването на правата на 
субектите на данни, включително 
правото на прехвърляне на данните;

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистрация Регистрация на признатите 
организации за алтруистично 
споделяне на данни
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Изменение 132

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) основният източник на 
приходи на субекта;

г) източниците на приходи на 
субекта;

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) целите от общ интерес, които 
възнамерява да насърчава при 
събирането на данни;

з) целите от общ интерес, които 
възнамерява да насърчава;

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Когато субектът е предоставил 
цялата необходима информация в 
съответствие с параграф 4 и 
компетентният орган счита, че субектът 
отговаря на изискванията на член 16, 
той регистрира субекта в регистъра на 
признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни в 
рамките на дванадесет седмици от 
датата на заявлението. Регистрацията е 
валидна за всички държави членки. 
Всяка регистрация се съобщава на 
Комисията с цел включване в регистъра 
на Съюза на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни.

(5) Когато субектът е предоставил 
цялата необходима информация в 
съответствие с параграф 4 и 
компетентният орган за извършване на 
регистрацията на организациите за 
алтруистично споделяне на данни 
счита, че субектът отговаря на 
изискванията на член 16, той регистрира 
субекта в регистъра на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
на данни в рамките на дванадесет 
седмици от датата на заявлението. 
Регистрацията е валидна за всички 
държави членки. Всяка регистрация се 
съобщава на Комисията с цел 
включване в регистъра на Съюза на 
признатите организации за 
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алтруистично споделяне на данни.

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Информацията, посочена в 
параграф 4, букви а), б), е), ж) и з), се 
публикува в националния регистър на 
признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни.

(6) Информацията, посочена в 
параграф 4, букви а), б), е), ж) и з), се 
публикува както в националния 
регистър, така и в регистъра на Съюза 
на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Всеки субект, вписан в 
регистъра на признатите организации 
за алтруистично споделяне на данни, 
представя всички промени в 
информацията, предоставена в 
съответствие с параграф 4, на 
компетентния орган в рамките на 14 
календарни дни от деня, в който е 
извършена промяната.

(7) Всеки субект, вписан в 
публичния регистър на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
на данни, уведомява компетентния 
орган за извършване на 
регистрацията на организациите за 
алтруистично споделяне на данни за 
всички промени в информацията, 
предоставена в съответствие с 
параграф 4, в рамките на 14 календарни 
дни от деня, в който е извършена 
промяната. Компетентният орган 
информира незабавно Комисията по 
електронен път за всяка извършена 
промяна.

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всеки субект, вписан в регистъра 
на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни, води 
пълни и точни записи относно:

(1) Всеки субект, вписан в регистъра 
на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни, води 
пълни, разбираеми и точни записи 
относно:

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички физически или 
юридически лица, на които е дадена 
възможност да обработват данни, 
държани от посочения субект;

а) всички физически или 
юридически лица, на които е дадена 
възможност да обработват данни, 
държани от посочения субект, и 
техните данни за връзка;

Изменение 139

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Всеки субект, вписан в регистъра 
на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни, 
изготвя и предава на компетентния 
национален орган годишен доклад за 
дейността, който съдържа най-малко 
следното:

(2) Всеки субект, вписан в регистъра 
на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни, 
изготвя и предава на компетентния 
национален орган за извършване на 
регистрацията на организациите за 
алтруистично споделяне на данни 
годишен доклад за дейността, който 
съдържа най-малко следното:

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всеки субект, вписан в регистъра 
на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни, 
информира държателите на данни:

(1) Всеки субект, вписан в регистъра 
на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни, 
информира държателите на данни, 
включително субектите на данни, 
ясно и разбираемо преди всяко 
обработване на техните данни:

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по лесен за разбиране начин 
относно целите от общ интерес, за които 
той позволява обработване на техните 
данни от ползвател на данни ;

а) по лесен за разбиране начин 
относно целите от общ интерес, за които 
субектът на данни дава съгласие и за 
които организацията позволява 
обработване на неговите данни от 
ползвател на данни;

Изменение 142

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) относно правата, които 
субектът на данни може да приложи 
по отношение на обработването на 
неговите лични данни;

Изменение 143

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) относно всяко обработване, б) относно всяко обработване, 
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извършвано извън Съюза. извършвано извън Съюза, включително 
субекта, който осъществява 
обработването, евентуалните 
свързани рискове, както и мястото на 
обработването на данни.

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Субектът също така гарантира, 
че данните не се използват за цели, 
различни от тези от общ интерес, за 
които той разрешава обработването.

(2) Субектът също така гарантира, 
че данните не се използват за цели, 
различни от тези от общ интерес, за 
които той разрешава обработването, и 
гарантира, че не се използват 
заблуждаващи търговски практики, с 
цел да се иска даряване на данни.

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентни органи за извършване на 
регистрация

Компетентни органи за извършване на 
регистрацията на организациите за 
алтруистично споделяне на данни

Изменение 146

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всяка държава членка определя 
един или повече компетентни органи, 
отговорни за регистъра на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
на данни и за мониторинга на 
съответствието с изискванията на 

(1) Всяка държава членка определя 
един или повече компетентни органи, 
отговорни за регистъра на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
на данни и за мониторинга на 
съответствието с изискванията на 
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настоящата глава. Определените 
компетентни органи отговарят на 
изискванията на член 23.

настоящата глава. Определените 
компетентни органи за извършване на 
регистрацията на организациите за 
алтруистично споделяне на данни 
отговарят на изискванията на член 23.

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Компетентният орган изпълнява 
задачите си в сътрудничество с органа 
за защита на данните, когато тези задачи 
са свързани с обработването на лични 
данни, и със съответните секторни 
органи на същата държава членка. За 
всеки въпрос, изискващ оценка на 
спазването на разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 2016/679, 
компетентният орган първо иска 
становище или решение от 
компетентния надзорен орган, създаден 
в съответствие с посочения регламент, и 
се съобразява с това становище или 
решение.

(3) Компетентният орган за 
извършване на регистрацията на 
организациите за алтруистично 
споделяне на данни изпълнява задачите 
си в сътрудничество с органа за защита 
на данните, когато тези задачи са 
свързани с обработването на лични 
данни, и със съответните секторни 
органи на същата държава членка. За 
всеки въпрос, изискващ оценка на 
спазването на разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 2016/679, 
компетентният орган първо иска 
становище или решение от 
компетентния надзорен орган, създаден 
в съответствие с посочения регламент, и 
се съобразява с това становище или 
решение.

Изменение 148

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Компетентният орган 
осъществява наблюдение и упражнява 
надзор върху спазването на условията, 
определени в настоящата глава, от 
страна на субектите, вписани в 
регистъра на признатите организации 
за алтруистично споделяне на данни.

(1) Компетентният орган 
осъществява наблюдение и упражнява 
надзор върху спазването на условията, 
определени в настоящата глава, от 
страна на субектите, вписани в 
публичния регистър на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
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на данни.

Изменение 149

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Когато компетентният орган 
установи, че даден субект не отговаря 
на едно или повече от изискванията, 
посочени в настоящата глава, той 
уведомява субекта за тези констатации и 
му дава възможност да изложи своето 
становище в рамките на разумен срок.

(3) Когато компетентният орган 
установи, че даден субект не отговаря 
на едно или повече от изискванията, 
посочени в настоящата глава, той 
уведомява незабавно субекта за тези 
констатации и му дава възможност да 
изложи своето становище в рамките на 
20 дни.

Изменение 150

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Компетентният орган има 
правомощия да изисква прекратяване на 
нарушението, посочено в параграф 3, 
незабавно или в рамките на разумен 
срок и предприема подходящи и 
пропорционални мерки с цел да 
гарантира спазването на условията.

(4) Компетентният орган има 
правомощия да изисква прекратяване на 
нарушението, посочено в параграф 3, 
незабавно или в рамките на разумен 
срок и предприема подходящи, 
пропорционални и ефективни мерки с 
цел да гарантира спазването на 
условията.

Изменение 151

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) се заличава от регистъра на 
признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни.

б) се заличава от националния 
регистър или от регистъра на Съюза 
на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни.
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Изменение 152

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Ако даден субект, включен в 
регистъра на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни, е с 
основно място на установяване или има 
законен представител в една държава 
членка, но осъществява дейност в други 
държави членки, компетентният орган 
на държавата членка, в която е 
основното място на установяване или в 
която се намира законният 
представител, и компетентните органи 
на тези други държави членки си 
сътрудничат и при необходимост си 
оказват помощ взаимно. Тази помощ и 
сътрудничество могат да обхващат 
обмена на информация между 
съответните компетентни органи и 
исканията за предприемане на 
мерките, посочени в настоящия член.

(6) Ако даден субект, включен в 
регистъра на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни, е с 
основно място на установяване или има 
законен представител в една държава 
членка, но осъществява дейност в други 
държави членки, компетентният орган 
на държавата членка, в която е 
основното място на установяване или в 
която се намира законният 
представител, и компетентните органи 
на тези други държави членки си 
сътрудничат и при необходимост си 
оказват помощ взаимно. Тази помощ и 
сътрудничество обхващат, но не се 
свеждат единствено до обмена на 
информация между съответните 
компетентни органи и обоснованите 
искания за предприемане на 
надзорните мерки, посочени в 
настоящия член.

Изменение 153

Предложение за регламент
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейски формуляр за съгласие във 
връзка с алтруизма по отношение на 
данните

Европейски интерфейс за съгласие във 
връзка с алтруизма по отношение на 
данните

Изменение 154

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С цел улесняване на събирането 
на данни въз основа на алтруизъм по 
отношение на данните Комисията може 
да приеме актове за изпълнение, с които 
да се изготви европейски формуляр за 
съгласие във връзка с алтруизма по 
отношение на данните. Формулярът 
позволява получаването на съгласие в 
държавите членки в единен формат. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 29, 
параграф 2.

(1) С цел улесняване на събирането 
на данни въз основа на алтруизъм по 
отношение на данните, след 
консултация с Европейския комитет 
по защита на данните, Комисията 
може да приеме актове за изпълнение, с 
които да се изготви европейски 
интерфейс за съгласие във връзка с 
алтруизма по отношение на данните. 
Интерфейсът позволява получаването 
и оттеглянето на свободно и 
информирано съгласие в държавите 
членки в единен формат. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 29, параграф 2.

Изменение 155

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В европейския формуляр за 
съгласие във връзка с алтруизма по 
отношение на данните се използва 
модулен подход, позволяващ 
персонализиране за конкретни сектори и 
за различни цели.

(2) В европейския интерфейс за 
съгласие във връзка с алтруизма по 
отношение на данните се използва 
модулен подход, позволяващ 
персонализиране за конкретни сектори и 
за различни цели.

Изменение 156

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Когато се предоставят лични 
данни, европейският формуляр за 
съгласие във връзка с алтруизма по 
отношение на данните гарантира, че 
субектите на данни могат да дадат 

(3) Когато се предоставят лични 
данни, европейският интерфейс за 
съгласие във връзка с алтруизма по 
отношение на данните гарантира, че 
субектите на данни могат да дадат 
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съгласие и да оттеглят съгласие във 
връзка с конкретна операция по 
обработване на данни в съответствие с 
изискванията на 
Регламент (ЕС) 2016/679.

съгласие и да оттеглят съгласие във 
връзка с конкретна операция по 
обработване на данни в съответствие с 
изискванията на 
Регламент (ЕС) 2016/679. 
Интерфейсът предоставя актуална 
информация относно това какви 
видове данни са били използвани от 
ползвателите на организацията за 
алтруистично споделяне на данни, с 
каква честота и за какви цели.

Изменение 157

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Формулярът е достъпен във вид, 
който може да бъде отпечатан на хартия 
и да се чете от хора, както и в 
електронен машинночетим вид.

(4) Интерфейсът включва 
формуляр за съгласие, който е 
достъпен на всички официални езици 
на институциите на Съюза във вид, 
който може да бъде отпечатан на хартия 
и да се чете от хора, както и в 
електронен машинночетим вид.

Изменение 158

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Компетентните органи, 
определени в съответствие с членове 12 
и 20, се различават в правно отношение 
и са функционално независими от всеки 
доставчик на услуги за споделяне на 
данни или субект, включен в регистъра 
на признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни.

(1) Компетентните органи, 
определени в съответствие с членове 12 
и 20, се различават в правно отношение 
и са функционално независими от всеки 
посредник за данни или субект, 
включен в регистъра на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
на данни. Функциите на 
компетентните органи, определени в 
съответствие с членове 12 и 20, 
могат да се изпълняват от един и 
същи субект. Държавите членки 
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могат да създадат един или няколко 
нови субекта или да разчитат на 
съществуващите.

Изменение 159

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Висшето ръководство и 
персоналът, отговарящи за 
изпълнението на съответните задачи на 
компетентния орган, предвидени в 
настоящия регламент, не могат да 
бъдат проектанта, производителя, 
доставчика, монтажника, купувача, 
собственика, ползвателя или 
извършващия поддръжка на услугите, 
които се оценяват от него, нито 
упълномощения представител на някоя 
от тези страни или да ги представляват. 
Това не изключва използването на 
оценявани услуги, които са необходими 
за дейността на компетентния орган, 
или използването на такива услуги за 
лични цели.

(3) Висшето ръководство и 
персоналът, отговарящи за 
изпълнението на съответните задачи на 
компетентния орган, предвидени в 
настоящия регламент, не са 
проектантът, производителят, 
доставчикът, монтажникът, 
купувачът, собственикът, 
ползвателят или извършващият 
поддръжка на услугите, които се 
оценяват от него, не са 
упълномощеният представител на 
някоя от тези страни и не ги 
представляват, нито са ги 
представлявали през последните две 
години. Това не изключва използването 
на оценявани услуги, които са 
необходими за дейността на 
компетентния орган, или използването 
на такива услуги за лични цели.

Изменение 160

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Компетентните органи 
разполагат с адекватни финансови и 
човешки ресурси за изпълнение на 
възложените им задачи, включително с 
необходимите технически знания и 
ресурси.

(5) Компетентните органи 
разполагат с адекватни финансови и 
човешки ресурси и с технически и 
правен експертен опит за изпълнение 
на възложените им задачи, включително 
с необходимите технически знания и 
ресурси.
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Изменение 161

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Компетентните органи на дадена 
държава членка предоставят, при 
обосновано искане, на Комисията и на 
компетентните органи от други държави 
членки информацията, необходима за 
изпълнение на техните задачи съгласно 
настоящия регламент. Когато 
национален компетентен орган счита, че 
исканата информация е поверителна в 
съответствие с правилата на Съюза и 
националните правила по отношение на 
търговската и професионална 
поверителност, Комисията и всички 
други заинтересовани компетентни 
органи гарантират тази поверителност.

(6) Компетентните органи на дадена 
държава членка предоставят незабавно, 
при обосновано искане, на Комисията и 
на компетентните органи от други 
държави членки информацията, 
необходима за изпълнение на техните 
задачи съгласно настоящия регламент. 
Когато национален компетентен орган 
счита, че исканата информация е 
поверителна в съответствие с правилата 
на Съюза и националните правила по 
отношение на търговската и 
професионална поверителност, 
Комисията и всички други 
заинтересовани компетентни органи 
гарантират тази поверителност.

Изменение 162

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Държавите членки редовно 
докладват на Комисията и на 
Европейския комитет за иновации в 
областта на данните относно 
дейностите, които компетентните 
органи извършват съгласно 
настоящия регламент. Комисията и 
комитетът получават информация 
по-специално за финансовите и 
човешките ресурси, разпределени за 
дейностите съгласно настоящия 
регламент.



AD\1234693BG.docx 95/109 PE691.362v02-00

BG

Изменение 163

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Физическите и юридическите 
лица имат право да подадат жалба до 
съответния национален компетентен 
орган срещу доставчик на услуги за 
споделяне на данни или субект, вписан 
в регистъра на признатите организации 
за алтруистично споделяне на данни.

(1) Физическите и юридическите 
лица имат право да подадат жалба до 
съответния национален компетентен 
орган срещу посредник за данни или 
субект, вписан в регистъра на 
признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни, по 
всякакви въпроси, свързани с 
настоящия регламент.

Изменение 164

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Органът, до който е подадена 
жалбата, уведомява жалбоподателя за 
хода на предприетите действия и за 
взетото решение, като уведомява 
жалбоподателя за правото на 
ефективна съдебна защита, посочено в 
член 25.

(2) Органът, до който е подадена 
жалбата, уведомява своевременно и 
ясно жалбоподателя за хода на 
предприетите действия и за взетото 
решение, както и относно правото на 
ефективна съдебна защита в рамките 
на срок до не повече от 30 дни, 
посочено в член 25.

Изменение 165

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) решения на компетентните 
органи, посочени в членове 13, 17 и 21, 
взети при управлението, контрола и 
прилагането на уведомителния режим за 
доставчиците на услуги за споделяне 
на данни и мониторинга на субектите, 

б) решения на компетентните 
органи, посочени в членове 13, 17 и 21, 
взети при управлението, контрола и 
прилагането на уведомителния режим за 
посредниците за данни и мониторинга 
на субектите, вписани в регистъра на 
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вписани в регистъра на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
на данни.

признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни.

Изменение 166

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Правата, предвидени в 
Директива (ЕС) 2020/1828, се 
прилагат за нарушения на настоящия 
регламент.

Изменение 167

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Комисията създава Европейски 
комитет за иновации в областта на 
данните („комитета“) под формата на 
експертна група, състоящ се от 
представители на компетентните органи 
на всички държави членки, Европейския 
комитет за защита на данните, 
Комисията, съответните пространства 
на данни и други представители на 
компетентните органи в конкретни 
сектори.

(1) Комисията създава Европейски 
комитет за иновации в областта на 
данните („комитета“) под формата на 
експертна група и състоящ се от 
представители на следните групи:

а) компетентните органи на всички 
държави членки;
б) Европейския комитет за защита 
на данните;
в) Комисията;
г) съответните пространства на 
данни;
д) представителя на ЕС за МСП 
или представител, определен от 
мрежата на представители на МСП;
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е) организациите за 
стандартизация;
ж) Агенцията на Европейския 
съюз за киберсигурност;
з) други представители на 
съответните агенции и 
компетентните органи в конкретни 
сектори.

Изменение 168

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Заинтересованите страни и 
съответните трети страни могат да 
бъдат поканени да присъстват на 
заседанията на комитета и да участват в 
неговата работа.

(2) Заинтересованите страни и 
съответните трети страни могат да 
бъдат поканени да присъстват на 
заседанията на комитета и да участват в 
неговата работа, включително:
i) експерти, които 
представляват съответните частни 
заинтересовани страни и бизнес 
сектори, представляващи 
съответните отрасли, включително 
представителите на национални, 
транснационални или общи 
европейски пространства на данни, 
МСП, научноизследователски 
организации, неправителствени 
организации, европейски социални 
партньори, потребителски 
организации и организации на 
гражданското общество;
ii) експерти, назначени ad 
personam, които притежават 
доказани знания и опит в областите, 
попадащи в обхвата на настоящия 
регламент.

Изменение 169
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Комисията председателства 
заседанията на комитета.

(3) Комисията председателства 
заседанията на комитета, които могат 
да се провеждат в различни състави, 
в зависимост от въпросите за 
обсъждане.

Изменение 170

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Комитетът изпълнява 
задачите си в съответствие с 
принципа на прозрачност. 
Следователно разискванията и 
документите на комитета се 
оповестяват публично и включват, по 
целесъобразност, обобщение на 
изказванията и информацията от 
заинтересованите страни.

Изменение 171

Предложение за регламент
Член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задачи на комитета Задачи на Европейския комитет за 
иновации в областта на данните

Изменение 172

Предложение за регламент
Член 27 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комитетът има следните задачи: 1. Европейският комитет за 
иновации в областта на данните има 
следните задачи:

Изменение 173

Предложение за регламент
Член 27 – алинея 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) да дава съвети на държавите 
членки и на Комисията относно 
необходимостта от определяне на 
хармонизирани условия, позволяващи 
повторната употреба на данните, 
посочени в член 3, параграф 1, 
държани от органите от 
обществения сектор, в рамките на 
вътрешния пазар, както и да 
подкрепя компетентните органи и да 
обезпечава координацията и обмена 
на най-добри практики;

Изменение 174

Предложение за регламент
Член 27 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да съветва и да подпомага 
Комисията в изготвянето на 
последователна практика за 
компетентните органи при прилагането 
на изискванията, приложими за 
доставчиците на услуги за споделяне 
на данни;

б) да съветва и да подпомага 
Комисията в изготвянето на 
последователна практика за 
компетентните органи при прилагането 
на изискванията, приложими за 
посредниците за данни и за 
организациите за алтруистично 
споделяне на данни;

Изменение 175
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Предложение за регламент
Член 27 – алинея 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да съветва и подпомага 
Комисията при разработването на 
последователни насоки за 
изискванията за киберсигурност при 
обмена и съхранението на данни; във 
връзка с това да се стреми да 
поддържа последователно най-новите 
технически стандарти в областта на 
киберсигурността;

Изменение 176

Предложение за регламент
Член 27 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да подпомага Комисията при 
подобряването на оперативната 
съвместимост на данните, както и на 
услугите за споделяне на данни между 
различните сектори и области, като 
се основава на съществуващите 
европейски, международни или 
национални стандарти;

г) да съветва и подпомага 
Комисията при справянето с вредната 
разпокъсаност на вътрешния пазар и 
основаната на данни икономика чрез 
подобряването на трансграничната и 
междусекторната оперативна 
съвместимост на данните, като се 
основава на съществуващите 
европейски, международни или 
национални стандарти, и с цел 
насърчаване на създаването на общи 
европейски пространства на данни;

Изменение 177

Предложение за регламент
Член 27 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да улеснява сътрудничеството 
между националните компетентни 
органи съгласно настоящия регламент 
чрез изграждане на капацитет и обмен 

д) да улеснява сътрудничеството 
между националните компетентни 
органи съгласно настоящия регламент 
чрез изграждане на капацитет и обмен 
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на информация, по-специално чрез 
установяване на методи за ефективен 
обмен на информация, свързана с 
процедурата за уведомяване за 
доставчиците на услуги за споделяне 
на данни, както и за регистрацията и 
мониторинга на признатите организации 
за алтруистично споделяне на данни.

на информация, по-специално чрез 
установяване на методи за ефективен 
обмен на информация, свързана с 
процедурата за уведомяване за 
посредниците за данни, както и за 
регистрацията и мониторинга на 
признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни.

Изменение 178

Предложение за регламент
Член 27 – алинея 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да улеснява сътрудничеството 
между държавите членки във връзка с 
правилата относно санкциите, 
определени от държавите членки 
съгласно член 31, и да издава насоки по 
отношение на най-добрите практики 
във връзка с прилагането на тези 
правила и налагането на санкции в 
целия Съюз, както и да съветва 
Комисията относно необходимостта 
от изменение на настоящия 
регламент с оглед на 
хармонизирането на правилата 
относно санкциите, посочени в 
член 31;

Изменение 179

Предложение за регламент
Член 27 – алинея 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) да съветва Комисията при 
вземането на решение за приемане на 
актовете за изпълнение, посочени в 
член 5, параграф 9, и да улеснява 
сътрудничеството между 
националните компетентни органи 
във връзка с прилагането на член 30;
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Изменение 180

Предложение за регламент
Член 27 – алинея 1 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) да съветва и подпомага 
Комисията в обсъжданията, 
провеждани на двустранно или 
многостранно равнище с трети 
държави, с цел да се сведе до минимум 
вредното фрагментиране на 
световните цифрови пазари, като се 
настоява за общи стандарти и се 
насърчава обменът на данни между 
ползващите се с доверие държави на 
световно равнище, и като се цели 
подобряване на регулаторната среда 
за неличните данни;

Изменение 181

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква д г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дг) да предоставя експертен опит, 
препоръки и съвети на Комисията 
относно евентуалната необходимост 
от изменение на настоящия 
регламент или на други свързани 
законодателни актове на Съюза, 
например Директива (ЕС) 2019/1024;

Изменение 182

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква д д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дд) да докладва всяка година 
относно процента на споделените в 
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съответствие с настоящия 
регламент данни, които са 
обработени във и извън Съюза;

Изменение 183

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Комитетът разработва 
препоръки с цел осигуряване на 
съгласуваност между практиките на 
компетентните органи и изготвя 
становища относно статута на 
прилагане на регламента в държавите 
членки. Ако бъдат установени 
непоследователни практики, които 
биха могли да доведат до 
разпокъсаност на вътрешния пазар, 
комитетът подготвя решения, които 
се предават на Комисията. Тези 
решения може да съдържат 
препоръки към държавите членки да 
предприемат всички необходими 
мерки, за да се осигури 
последователност на практиките и 
да се предотврати разпокъсаност на 
пазара.

Изменение 184

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Комитетът работи за 
изпълнението на целите, определени в 
Регламент ... [за определяне на 
хармонизирани правила относно 
изкуствения интелект (Закон за 
изкуствения интелект) 
(2021/0106(COD))], и предоставя 
съвети и помощ на Комисията с цел:
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а) да допринася за ефективното 
сътрудничество между 
националните надзорни органи и 
Комисията по въпросите, обхванати 
от Регламент ... [Закона за 
изкуствения интелект];
б) да координира и допринася за 
насочването и анализа от страна на 
Комисията, на националните 
надзорни органи и на други 
компетентни органи по възникващи 
въпроси в рамките на вътрешния 
пазар по отношение на въпросите, 
обхванати от Регламент ... [Закона за 
изкуствения интелект];
в) да подпомага националните 
надзорни органи и Комисията да 
гарантират последователното 
прилагане на Регламент [Закона за 
изкуствения интелект].

Изменение 185

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Органът от обществения сектор, 
физическото или юридическото лице, на 
което е предоставено правото за 
повторно използване на данни съгласно 
глава 2, доставчикът на услуги за 
споделяне на данни или субектът, 
вписан в регистъра на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
на данни, в зависимост от случая, 
предприема всички разумни технически, 
правни и организационни мерки, за да 
предотврати прехвърлянето на държани 
в Съюза нелични данни или достъпа до 
тях, когато такова прехвърляне или 
достъп би било в противоречие с 
правото на Съюза или с правото на 
съответната държава членка, освен ако 
прехвърлянето или достъпът са в 
съответствие с параграф 2 или 

(1) Органът от обществения сектор, 
физическото или юридическото лице, на 
което е предоставено правото за 
повторно използване на данни съгласно 
глава 2, посредникът за данни или 
субектът, вписан в регистъра на 
признатите организации за 
алтруистично споделяне на данни, в 
зависимост от случая, предприема 
всички разумни технически, правни и 
организационни мерки, за да 
предотврати прехвърлянето на държани 
в Съюза нелични данни или достъпа до 
тях, когато такова прехвърляне или 
достъп би било в противоречие с 
правото на Съюза или с правото на 
съответната държава членка, без да се 
засягат параграф 2 или параграф 3.



AD\1234693BG.docx 105/109 PE691.362v02-00

BG

параграф 3.

Изменение 186

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Когато орган от обществения 
сектор, физическо или юридическо 
лице, на което е предоставено правото 
за повторно използване на данни 
съгласно глава 2, доставчик на услуги 
за споделяне на данни или субект, 
вписан в регистъра на признатите 
организации за алтруистично споделяне 
на данни, е адресат на решение на съд 
или на административен орган на трета 
държава за прехвърляне от Съюза на 
държани в Съюза нелични данни или за 
предоставяне на достъп до тях, и 
спазването на това решение би довело 
до риск адресатът да се окаже в 
противоречие с правото на Съюза или с 
правото на съответната държава членка, 
прехвърлянето на такива данни към 
посочения орган на трета държава или 
достъпът до тях от страна на този орган 
се извършва единствено ако:

(3) При липса на подобно 
международно споразумение, когато 
орган от обществения сектор, физическо 
или юридическо лице, на което е 
предоставено правото за повторно 
използване на данни съгласно глава 2, 
посредник за данни или субект, вписан 
в регистъра на признатите организации 
за алтруистично споделяне на данни, е 
адресат на решение на съд или на 
административен орган на трета 
държава за прехвърляне от Съюза на 
държани в Съюза нелични данни или за 
предоставяне на достъп до тях, и 
спазването на това решение би довело 
до риск адресатът да се окаже в 
противоречие с правото на Съюза или с 
правото на съответната държава членка, 
прехвърлянето на такива данни към 
посочения орган на трета държава или 
достъпът до тях от страна на този орган 
се извършва единствено ако:

Изменение 187

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адресатът на решението иска 
становището на съответните 
компетентни органи или организации в 
съответствие с настоящия регламент, за 
да определи дали тези условия са 
изпълнени.

Адресатът на решението може да 
поиска становището на съответните 
компетентни органи или организации в 
съответствие с настоящия регламент, за 
да определи дали тези условия са 
изпълнени. Съответните 
компетентни органи обменят 
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информация относно международни 
искания за достъп в рамките на 
Европейския комитет за иновации в 
областта на данните.

Изменение 188

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Органът от обществения сектор, 
физическото или юридическото лице, на 
което е предоставено правото за 
повторно използване на данните 
съгласно глава 2, доставчикът на 
услуги за споделяне на данни и 
субектът, предоставящ услуги за 
алтруистично споделяне на данни, 
информират държателя на данни 
относно съществуването на искане на 
административен орган в трета държава 
за достъп до неговите данни, освен в 
случаите, когато искането служи за 
целите на правоприлагането и 
доколкото това е необходимо за 
запазване на ефективността на 
дейностите по правоприлагане.

(5) Органът от обществения сектор, 
физическото или юридическото лице, на 
което е предоставено правото за 
повторно използване на данните 
съгласно глава 2, посредникът за данни 
и субектът, предоставящ услуги за 
алтруистично споделяне на данни, 
информират държателя на данни 
относно съществуването на искане на 
административен орган в трета държава 
за достъп до неговите данни, преди да 
изпълнят искането, освен в случаите, 
когато искането служи за целите на 
правоприлагането и доколкото това е 
необходимо за запазване на 
ефективността на дейностите по 
правоприлагане.

Изменение 189

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [четири години след датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент и представя 
основните констатации от нея в доклад 
до Европейския парламент, до Съвета и 
до Европейския икономически и 
социален комитет. Държавите членки 
предоставят на Комисията 

До ... [две години след датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
Комисията извършва оценка на 
настоящия регламент, наред с другото 
на:
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информацията, необходима за 
изготвянето на този доклад.

а) условията за повторното 
използване на данни съгласно глава II с 
оглед на по-нататъшното им 
хармонизиране и възможната 
необходимост от определяне на 
понятието „силно чувствителни 
данни“;
б) степента на съответствие с 
изискванията, определени в 
настоящия регламент, както и 
качеството и сигурността на 
услугите, предоставяни от 
посредниците за данни съгласно 
глава III;
в) вида на организациите за 
алтруистично споделяне на данни, 
регистрирани съгласно глава IV, и 
преглед на целите от общ интерес, за 
които се обменят данни, с оглед на 
установяване на ясни критерии в 
това отношение;
г) функционирането на 
Европейския комитет за иновации в 
областта на данните, включително 
обобщавайки най-важните му 
действия, осигурената добавена 
стойност, издадените препоръки и 
цялостния принос за развитието на 
основаната на данни европейска 
икономика;
д) условията за международен 
достъп съгласно член 30.
Комисията представя основните 
констатации от нея в доклад до 
Европейския парламент, до Съвета и до 
Европейския икономически и социален 
комитет. Държавите членки предоставят 
на Комисията информацията, 
необходима за изготвянето на този 
доклад.
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