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Изменение 1829
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки администратор и представител 
на администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

Or. fr

Обосновка

С цел да се избегне всякаква допълнителна и ненужна административна тежест 
отговорността следва да се ограничи до една единствена входна точка, а именно 
администратора.

Изменение 1830
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки администратор и обработващ 
лични данни трябва да е способен, при 
поискване от надзорния орган, да 
докаже, че спазва разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1831
Jan Mulder
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за операциите
по обработване, ако тези операции 
създават риск съгласно член 33, 
параграф 2, така че да може по всяко 
време да докаже, че спазва настоящия 
регламент. 

Or. en

Изменение 1832
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки администратор и представител 
на администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

Or. en

Изменение 1833
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни, и представител на 
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администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

администратора, ако има такъв, 
гарантира, че е в състояние да 
информира надлежно органите, 
които поискат това, за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

Or. es

Обосновка

Следва да се утвърди най-общо един ясен и универсален принцип на отчетност: 
администраторите на данни следва по всяко време да са в състояние да информират 
надлежно органите, които поискат това, за всички операции по обработване, за 
които те са отговорни.

Изменение 1834
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв,
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки администратор поддържа 
преглед на всички операции по 
обработване, за които е отговорен, 
представляващи висока степен на 
риск за основните права на субектите 
на данни, особено за тяхното право 
на неприкосновеност на личния 
живот, вследствие на резултатите 
от оценката на въздействието върху 
неприкосновеността на личния 
живот, посочена в член 33.

Or. en

Обосновка

The organisational size criterion (>250 employees) is not useful to differentiate between 
organisations with respect to the scope of this article. Instead, a risk-based approach in 
Article 28 would be better suited to achieve the goals of this Regulation, similar to the 
notification requirement of Article 18 of the current Directive, which this article replaces. The 
Directive allowed for the exemption of a wide range of processing categories, which do not 
pose a significant risk for the fundamental rights of the data subject. It is therefore consistent 
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to allow also for a similar risk-based exemption with regard to the documentation 
requirements under Article 28 and to limit those to processing that pose a high degree of risk
for the data subject. Although organisations with a high maturity level in compliance and risk 
management would consider the documentation of data processing sound risk management, 
requiring all organisations to document each and every form of data processing taking place 
in the organisation (from the main customer database down to the department birthday list) 
would place an excessive and disproportional burden on organisations, and would not be 
consistent with the statements of the Commission with regard to implementation cost. In order 
to determine a high degree of risk, reference is made to the privacy impact assessment of 
Article 33. When the privacy impact assessment indicates a high degree of risk, the 
documentation obligation is triggered.

Изменение 1835
Nathalie Griesbeck

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа редовно актуализирана 
документация за всички операции по 
обработване, за които е отговорен.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение цели подобряването на ефективността на изискването за 
поддържане на документация.

Изменение 1836
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 

1. Всеки администратор и представител 
на администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за основните 
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поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

категории обработване, за които е 
отговорен.

Or. en

Изменение 1837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки администратор и представител 
на администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

Or. en

Изменение 1838
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен. Документацията се 
актуализира редовно.

Or. fr
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Изменение 1839
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за операциите
по обработване, за които е отговорен, 
във връзка с практиките за обработка 
на данните; документацията 
включва информация с каква цел и за 
кой администратор на данни се 
извършва обработване на данните. 

Or. en

Изменение 1840
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всеки администратор, обработващ 
лични данни и представител на 
администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

1. Всеки администратор и представител 
на администратора, ако има такъв, 
поддържа документация за всички 
операции по обработване, за които е 
отговорен.

Or. de

Изменение 1841
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Без да се засягат другите 
разпоредби на настоящия 
регламенти, всеки администратор и 
обработващ лични данни поддържа 
документация за предаването на 
данни на трета държава или 
международна организация, 
включително идентификацията на 
тази трета държава или 
международна организация, на 
съответната организация, 
предприятие, обществена 
организация или компетентен орган, 
правното основание за предаването 
на данните, а в случай на 
предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, буква з), 
документация за подходящите 
гаранции.

Or. en

Изменение 1842
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Задължението на 
администратора не се прилага за 
малки и средни предприятия, които 
обработват данни само като 
вторична дейност спрямо 
продажбата на стоки или услуги. 
Вторичната дейност следва да се 
определи като стопанска или 
нетърговска дейност, която не е 
свързана с основната дейност на 
дадено предприятие. По отношение 
на защитата на данните дейностите 
по обработване на данни, които не 
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представляват повече от 50 % от 
оборота на предприятието, се 
считат за вторични.

Or. en

Изменение 1843
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:

заличава се

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

Or. en

Изменение 1844
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:

2. Предприятията или 
организациите, които не са 
определили длъжностно лице по 
защита на данните или които не 
разполагат със съответен валиден 
сертификат, разполагат с образец на 
законово установената документация 
за всички осъществени операции по 
обработване на данни, за които носят 
отговорност. Тази документация
съдържа най-малко следната 
информация:

Or. es

Изменение 1845
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:

2. Прегледът съдържа най-малко 
следната информация:

Or. en

Обосновка

Координатите за връзка на администратора са известни на администратора и са 
несъществени за целите на документацията — името и координатите за връзка на 
ДЛЗД са известни на администратора. Изискването за документирането им за всеки 
набор от операции по обработване ще наложи на администратора безсмислена 
тежест за спазване на изискванията, тъй като ДЗЛД се сменят.

Изменение 1846
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-малко 
следната информация:

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1847
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-малко 
следната информация:

2. Документацията следва да съдържа 
най-малко следната информация:

Or. en
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Изменение 1848
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документацията съдържа най-
малко следната информация:

2. Подобна документация съдържа 
следната информация:

Or. en

Изменение 1849
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименованието и координатите за 
връзка на администратора или на всеки 
съвместен администратор или 
обработващ лични данни, както и на 
представителя на администратора, ако 
има такъв;

а) наименованието и координатите за 
връзка на администратора, както и на 
представителя на администратора, ако 
има такъв;

Or. en

Изменение 1850
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименованието и координатите за 
връзка на администратора или на 
всеки съвместен администратор или 
обработващ лични данни, както и на 

а) наименованието и координатите за 
връзка на обработващия лични данни;



AM\929511BG.doc 15/148 PE506.166v03-00

BG

представителя на администратора, 
ако има такъв;

Or. de

Изменение 1851
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) името и координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните, ако има такова;

заличава се

Or. en

Обосновка

Координатите за връзка на администратора са известни на администратора и са 
несъществени за целите на документацията — името и координатите за връзка на 
ДЛЗД са известни на администратора. Изискването за документирането им за всеки 
набор от операции по обработване ще наложи на администратора безсмислена 
тежест по спазване на изискванията, тъй като ДЗЛД се сменят.

Изменение 1852
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) името и координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните, ако има такова;

заличава се

Or. es
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Изменение 1853
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) името и координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните, ако има такова;

б) името и координатите за връзка на 
организацията или длъжностното лице 
по защита на данните, ако има такива;

Or. en

Изменение 1854
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) целите на обработването, 
включително законните интереси, 
преследвани от администратора, 
когато обработването се основава на 
член 6, параграф 1, буква е);

заличава се

Or. en

Изменение 1855
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) целите на обработването, 
включително законните интереси, 
преследвани от администратора, 
когато обработването се основава на 
член 6, параграф 1, буква е);

в) общите цели на обработването;
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Or. en

Изменение 1856
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) целите на обработването, 
включително законните интереси, 
преследвани от администратора, 
когато обработването се основава на 
член 6, параграф 1, буква е);

в) информацията съгласно член 14, 
параграф 1, ако обработващият 
лични данни действа от името на 
администратор, пряко обработващ 
данни;

Or. de

Изменение 1857
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на категориите субекти 
на данни и на свързаните с тях 
категории лични данни;

заличава се

Or. en

Изменение 1858
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на категориите субекти 
на данни и на свързаните с тях 

г) информацията съгласно член 14, 
параграф 2, ако обработващият лични 
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категории лични данни; данни действа от името на 
администратор, непряко обработващ 
данни.

Or. de

Изменение 1859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително администраторите, на 
които се разкриват лични данни 
поради преследвания от тях законен 
интерес;

заличава се

Or. en

Изменение 1860
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително администраторите, на 
които се разкриват лични данни 
поради преследвания от тях законен 
интерес;

заличава се

Or. en

Изменение 1861
Станимир Илчев
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително администраторите, на 
които се разкриват лични данни 
поради преследвания от тях законен 
интерес;

заличава се

Or. de

Обосновка

Отпаднала необходимост по причина на предложената по-горе уредба.

Изменение 1862
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) получателите или категориите 
получатели на личните данни, 
включително администраторите, на 
които се разкриват лични данни поради 
преследвания от тях законен интерес;

е) получателите на личните данни, 
включително администраторите, на 
които се разкриват лични данни поради 
преследвания от тях законен интерес;

Or. en

Изменение 1863
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато е приложимо, предаването заличава се
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на данни на трета държава или 
международна организация, 
включително идентификацията на 
тази трета държава или 
международна организация, а в случай 
на предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, документация за 
подходящите гаранции;

Or. en

Изменение 1864
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато е приложимо, предаването 
на данни на трета държава или 
международна организация, 
включително идентификацията на 
тази трета държава или 
международна организация, а в случай 
на предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, документация за 
подходящите гаранции;

заличава се

Or. de

Обосновка

Отпаднала необходимост по причина на предложената по-горе уредба.

Изменение 1865
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато е приложимо, предаването на е) когато е приложимо, предаването на 
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данни на трета държава или 
международна организация, 
включително идентификацията на 
тази трета държава или 
международна организация, а в случай 
на предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, документация за 
подходящите гаранции;

лични данни на трета държава или 
международна организация, а в случай 
на предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, посочване на 
използваните гаранции;

Or. en

Изменение 1866
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;

заличава се

Or. en

Изменение 1867
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;

заличава се

Or. de

Обосновка

Отпаднала необходимост по причина на предложената по-горе уредба.
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Изменение 1868
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване или политика за запазване 
на данните, приложима към
различните категории данни;

Or. en

Изменение 1869
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване или архивиране на 
различните категории данни;

Or. fr

Обосновка

Изменение, предложено от френския Висш съвет на нотариусите: поддържането на 
документация, наложено на всеки администратор, обхваща няколко елемента на 
задължителна информация (член 28). Някои категории данни обаче не следва да се 
заличават, а следва да бъдат архивирани. Възможността за архивиране не е включена 
в проекта за регламент. В документацията следва да бъдат разграничени сроковете 
за заличаване на данните от сроковете за архивиране на данни.

Изменение 1870
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни, доколкото това е възможно;

Or. es

Обосновка

Това трябва да се осъществява с известна гъвкавост, тъй като в голям брой случаи на 
обработване на данни този срок невинаги може да се предвиди или може да се посочи 
само най-общо.

Изменение 1871
Hélène Flautre

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;

ж) общо указване на сроковете за 
заличаване и за съхранение на 
различните категории данни;

Or. fr

Изменение 1872
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква жa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) ако обработващият обработва 
лични данни в трета държава, общо 
указване на националните 
задължения съгласно правото в тази 
трета държава;

Or. en



PE506.166v03-00 24/148 AM\929511BG.doc

BG

Обосновка

В случай на национално задължение в трета държава правото може да бъде от 
интерес за субекта на данни.

Изменение 1873
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описанието на механизмите, 
посочени в член 22, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Отпаднала необходимост по причина на предложената по-горе уредба.

Изменение 1874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описанието на механизмите, 
посочени в член 22, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 1875
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) описанието на механизмите, 
посочени в член 22, параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 1876
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът, 
обработващият лични данни и 
представителят на администратора, 
ако има такъв, предоставят при 
поискване тази документация на 
надзорния орган.

заличава се

Or. en

Изменение 1877
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът, 
обработващият лични данни и 
представителят на администратора, 
ако има такъв, предоставят при 
поискване тази документация на 
надзорния орган.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Премества се в член 29, параграф 3.

Изменение 1878
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.

3. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на субекта на данните и 
на надзорния орган.

Or. en

Изменение 1879
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.

3. Администраторът и представителят 
на администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.

Or. fr

Обосновка

С цел да се избегне всякаква допълнителна и ненужна административна тежест, 
отговорността следва да се ограничи до една единствена входна точка, а именно 
администратора.
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Изменение 1880
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.

3. Администраторът или представителят 
на администратора, ако има такъв, 
предоставя при поискване тази 
документация на надзорния орган.

Or. en

Обосновка

При всички случаи администраторът предоставя документацията на надзорния 
орган. Съответстващо задължение за обработващия лични данни е предложено в 
член 26.

Изменение 1881
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.

3. Администраторът и представителят 
на администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.

Or. en

Изменение 1882
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.

3. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган. 
Трябва обаче да се придаде 
равностойна тежест и значение на 
добрата практика, а не само на 
пълнотата на документацията. 

Or. en

Изменение 1883
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.

3. Администраторът и представителят 
на администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.

Or. en

Изменение 1884
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 

3. Администраторът и представителят 
на администратора, ако има такъв, 
предоставят при поискване тази 
документация на надзорния орган.
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документация на надзорния орган.

Or. en

Изменение 1885
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на група предприятия, 
където всеки администратор на 
данни в групата от предприятия по 
същество извършва един и същ вид 
операция по обработване, се 
поддържа само един комплект 
документация на равнище на групата.

Or. en

Изменение 1886
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ако администратор наеме 
обработващ данни, 
администраторът отговаря за 
поддържането на документацията, 
посочена в член 28, параграф 1, и 
може да изисква от обработващия 
данните да окаже помощ при 
събиране на информацията.

Or. en
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Изменение 1887
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Задълженията, посочени в 
параграфи 1 и 2, не се прилагат спрямо 
физически лица, които обработват 
лични данни без търговска цел.

а) физическо лице, което обработва 
лични данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал, където 
се обработването на лични данни е 
само вторична дейност спрямо 
основните дейности.

Or. de

Изменение 1888
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Задължението, посочено в параграф
1, не се прилага спрямо физическо лице, 
което обработва лични данни без 
търговска цел.

а) физическо лице, което обработва 
лични данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал, където 
се обработването на лични данни е 
само вторична дейност спрямо 
основните дейности.

Or. en
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Изменение 1889
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Задълженията, посочени в параграфи 
1 и 2, не се прилагат спрямо физически 
лица, които обработват лични данни 
без търговска цел.

а) физическо лице, което обработва
лични данни без търговска цел; или

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

Or. en

Обосновка

Тъй като размерът е без значение, буква б) от член 28, параграф 4 може да бъде 
заличена.

Изменение 1890
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Задълженията, посочени в 
параграфи 1 и 2, не се прилагат спрямо 
физическо лице, което обработва лични 
данни без търговска цел.

а) физическо лице, което обработва 
лични данни без търговска цел; или
б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал, където 



PE506.166v03-00 32/148 AM\929511BG.doc

BG

се обработването на лични данни е 
само вторична дейност спрямо 
основните дейности.

Or. en

Изменение 1891
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

С цел да се избегне всякаква допълнителна и ненужна административна тежест 
отговорността следва да се ограничи до една единствена входна точка, а именно 
администратора.

Изменение 1892
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Задълженията, посочени в параграфи 
1, 2 и 3, не се прилагат спрямо следните 
администратори и обработващи лични 
данни:

Or. en
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Изменение 1893
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Задълженията, посочени в 
параграф 2, не се прилагат спрямо 
следните администратори и 
обработващи лични данни:

Or. es

Изменение 1894
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1895
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 1896
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физическо лице, което обработва 
лични данни без търговска цел; или

заличава се

Or. en

Изменение 1897
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физическо лице, което обработва 
лични данни без търговска цел; или

а) физическо лице, което обработва 
лични данни без търговска цел, освен 
ако се предоставя достъп до личните 
данни за голям брой лица или ако 
голямо количество лични данни на 
субектите на данни са обработени 
или комбинирани, или присъединени 
към други данни.

Or. en

Изменение 1898
Nils Torvalds

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 1899
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1900
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) предприятие или организация с по-
малко от 250 човека персонал, където 
обработването на лични данни е само 
вторична дейност спрямо основните 
дейности, освен ако предприятието 
или организацията обработва някои 
категории чувствителни лични 
данни, определени в член 9, 
параграф 1.

Or. en
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Обосновка

Въведени са подробни изисквания относно документацията, най-вероятно с 
намерението да се увеличи неприкосновеността на личните данни. Предложенията 
предвиждат, тези изисквания да не се прилагат за организациите, определени в член 
28, параграф 4, буква б). Не следва равнището на защита да е по-ниско в зависимост 
от броя на работещите в дадена организация, когато обработването на данните 
засяга данни, категоризирани като чувствителни в член 9, параграф 1.

Изменение 1901
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) предприятие или организация, където 
обработването на лични данни е само 
вторична дейност спрямо основните 
дейности.

Or. en

Обосновка

Ограничението за 250 служители поставя работодателите в неравностойно 
положение, което е дискриминиращо спрямо по-големите предприятия и по никакъв 
начин не е необходимо за постигането на целта. Броят на служителите няма 
отношение към обема или вида на личните данни, съхранявани от организацията. 
Малка организация със само няколко служители може да контролира огромен обем 
от делегирани лични данни и обратно. Освен това ограничението трудно се тълкува 
във всички аспекти.

Изменение 1902
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

малко от 500 човека персонал, където 
обработването на лични данни е само 
вторична дейност спрямо основните 
дейности.

Or. en

Изменение 1903
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) предприятие или организация с по-
малко от 50 човека персонал, където се 
обработват лични данни на по-малко 
от 250 субекти на лични данни само 
като вторична дейност спрямо 
основните дейности.

Or. de

Изменение 1904
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 1905
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1906
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 1907
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Член 14 вече включва оправомощаване.

Изменение 1908
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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лични данни и на представителя на 
администратора, ако има такъв.

Or. en

Изменение 1909
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1910
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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лични данни и на представителя на 
администратора, ако има такъв.

Or. en

Изменение 1911
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1912
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

администратора, ако има такъв.

Or. es

Изменение 1913
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Уредено в член 14.

Изменение 1914
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 1915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 1916
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1917
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. На Европейския комитет по 
защита на данните се поверява 
задачата да приема насоки за 
формàта на документацията, посочена 
в параграф 1.

Or. en

Изменение 1918
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, си 
сътрудничат при поискване с надзорния 
орган при изпълнението на неговите 
задължения, по-специално чрез 
предоставяне на информацията, 
посочена в член 53, параграф 2, буква а),
и чрез предоставяне на достъпа, 
предвиден в буква б) от посочения 
параграф.

1. Администраторът и обработващият 
лични данни дотолкова, доколкото 
това е целесъобразно, както и 
представителят на администратора, ако 
има такъв, си сътрудничат при 
поискване с надзорния орган при 
изпълнението на неговите задължения, 
по-специално чрез предоставяне на 
информацията, посочена в член 53, 
параграф 2, буква а), и чрез 
предоставяне на достъпа, предвиден в
буква б) от посочения параграф.

Or. es

Обосновка

Би било уместно да се внесе смислов оттенък в параграф 1, т.е. че обработващият 
лични данни носи отговорност в случаите, когато това е целесъобразно, а не по 
принцип, както е в случая на администратора.

Изменение 1919
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde



AM\929511BG.doc 45/148 PE506.166v03-00

BG

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, си 
сътрудничат при поискване с надзорния 
орган при изпълнението на неговите 
задължения, по-специално чрез 
предоставяне на информацията, 
посочена в член 53, параграф 2, буква а), 
и чрез предоставяне на достъпа, 
предвиден в буква б) от посочения 
параграф.

1. Администраторът, обработващият 
лични данни и представителят на 
администратора, ако има такъв, си 
сътрудничат при поискване с надзорния 
орган при изпълнението на неговите 
задължения, по-специално чрез 
предоставяне на информацията, 
посочена в член 53, параграф 2, буква а), 
и чрез предоставяне на достъпа, 
предвиден в буква б) от посочения 
параграф. Администраторът, 
обработващият лични данни и 
представителят на администратора, 
ако има такъв, предоставят 
документацията въз основа на 
отправено искане до надзорния орган, 
в което се посочват причините за 
искането на достъп до документите.

Or. en

Изменение 1920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При упражняване от страна на 
надзорния орган на правомощията 
съгласно член 53, параграф 2 
администраторът и обработващият 
лични данни отговарят на този орган в 
разумен срок, който се определя от 
надзорния орган. Отговорът включва 
описание на предприетите мерки и 
постигнатите резултати в отговор на 
отправените от надзорния орган 
забележки.

2. При упражняване от страна на 
надзорния орган на правомощията 
съгласно член 53, параграф 2 
администраторът, лично или чрез своя 
представител, и обработващият лични 
данни отговарят на този орган в разумен 
срок, който се определя от надзорния 
орган. Отговорът включва описание на 
предприетите мерки и постигнатите 
резултати в отговор на отправените от 
надзорния орган забележки.
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Or. es

Обосновка

Липсва позоваване на представител за случаите, когато администраторите се 
намират извън ЕС.

Изменение 1921
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При поискване администраторът, 
неговият представител и 
обработващият лични данни 
предоставят на надзорния орган 
документацията по член 14, 
съответно член 28.

Or. de

Изменение 1922
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Членът се привежда в съответствие с формулировката в Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, за да се избегнат два 
различни набора от правила за едно и също предприятие.

Изменение 1923
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1924
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

като вземат предвид достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
тяхното внедряване.

Or. en

Изменение 1925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1926
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Като взема предвид достиженията 
на техническия прогрес и разходите 
по внедряването, администраторът 
трябва да въведе подходящи 
технически и организационни мерки, за 
да гарантира ниво на сигурност във 
връзка с обработването на лични данни, 
съответстващо на:
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прогрес и разходите за тяхното 
внедряване.

а) вредата, която може да произтече 
от неразрешено или неправомерно 
обработване или случайна загуба, 
унищожаване или щета съгласно 
посоченото в член 5, параграф 1, буква 
да), и
б) естеството и обхвата на 
подлежащите на обработване данни.

Or. en

Обосновка

По-добра формулировка.

Изменение 1927
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Като взема предвид 
достиженията на техническия 
прогрес и разходите по внедряването, 
една такава политика на сигурност 
включва:
а) способността да се гарантира, че 
се валидира целостта на личните 
данни;
б) способността да се гарантира 
постоянна поверителност, цялост, 
наличност и устойчивост на 
системите и услугите, обработващи 
лични данни;
в) способността за своевременно 
възстановяване на наличността и 
достъпа до данните в случай на 
физически или технически инцидент, 
имащ последици за наличността, 
целостта и поверителността на 
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информационните системи и услуги;
г) в случай на обработване на 
чувствителни лични данни съгласно 
членове 8 и 9 допълнителните мерки 
за сигурност, за да се гарантира 
ситуационната осведоменост за 
рисковете и способността да се 
предприемат предпазни, коригиращи 
и смекчаващи последствията 
действия в почти реално време срещу 
установената уязвимост или 
инциденти, които могат да 
представляват риск за данните;
д) процес на редовна проверка, 
преценяване и оценка на 
ефективността на въведените 
политики на сигурност, процедури и 
планове за гарантиране на постоянна 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Насърчаване на физическата защита на данните и мрежовата сигурност.

Изменение 1928
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След извършване на оценка на 
рисковете администраторът и 
обработващият лични данни 
предприемат посочените в параграф 1 
мерки за защита на личните данни 
срещу случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 
както и за предотвратяване на 
всякакви неправомерни форми на
обработване, по-специално на 
неразрешено разкриване, 

2. Мерките, посочени в параграф 1, 
най-малкото:
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разпространение или достъп, или 
промяна на личните данни.

а) гарантират, че достъп до личните 
данни може да има само упълномощен 
персонал за законно разрешени цели;
б) защитават съхраняваните или 
предавани лични данни срещу случайно 
или неправомерно унищожаване,
случайна загуба или промяна и 
неразрешено или неправомерно 
съхраняване, обработване, достъп или
разкриване; и

в) гарантират осъществяването на 
политика на сигурност по отношение 
на обработването на личните данни.

Or. en

Обосновка

Членът се привежда в съответствие с формулировката в Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, за да се избегнат два 
различни набора от правила за едно и също предприятие.

Изменение 1929
Joanna Senyszyn

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След извършване на оценка на 
рисковете администраторът и 
обработващият лични данни 
предприемат посочените в параграф 1 
мерки за защита на личните данни 
срещу случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 
както и за предотвратяване на всякакви 
неправомерни форми на обработване, 
по-специално на неразрешено 
разкриване, разпространение или 
достъп, или промяна на личните данни.

2. След извършване на оценка на 
рисковете администраторът и 
обработващият лични данни 
предприемат посочените в параграф 1 
мерки за защита на личните данни 
срещу случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 
както и за предотвратяване на всякакви 
неправомерни форми на обработване, 
по-специално на неразрешено 
разкриване, разпространение или 
достъп, или промяна на личните данни. 
Когато даден администратор е 
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извършил оценка на въздействието 
върху защитата на данните съгласно 
член 33, резултатите от тази оценка 
се вземат под внимание при 
оценяването на рисковете.

Or. en

Изменение 1930
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След извършване на оценка на 
рисковете администраторът и 
обработващият лични данни 
предприемат посочените в параграф 1 
мерки за защита на личните данни
срещу случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 
както и за предотвратяване на 
всякакви неправомерни форми на 
обработване, по-специално на 
неразрешено разкриване, 
разпространение или достъп, или 
промяна на личните данни.

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

Or. en

Изменение 1931
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След извършване на оценка на 
рисковете администраторът и 
обработващият лични данни 
предприемат посочените в параграф 1 

2. С цел спазване на принципите, 
посочени в член 5, параграф 1, буква 
да), администраторът трябва да 
вземе предвид всяка подходяща насока, 
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мерки за защита на личните данни 
срещу случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 
както и за предотвратяване на 
всякакви неправомерни форми на 
обработване, по-специално на 
неразрешено разкриване, 
разпространение или достъп, или 
промяна на личните данни.

издадена от надзорния орган съгласно 
член 38.

Or. en

Обосновка

Насоките на националните надзорни органи могат да бъдат от помощ за 
администраторите на данни при прилагането на мерки за сигурност на 
обработването.

Изменение 1932
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правните задължения, посочени в 
параграфи 1 и 2, които ще изискват 
обработване на лични данни до 
степен, строго необходима за целите 
на гарантирането на мрежовата и 
информационната сигурност, 
съставляват законен интерес, 
преследван от администратор или 
обработващ лични данни или от 
негово име, както е посочено в член 6, 
параграф 1, буква е).

Or. en

Обосновка

Заимствано от становище на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(ITRE).
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Изменение 1933
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правните задължения, посочени в 
параграфи 1 и 2, които ще изискват 
обработване на лични данни до 
степен, строго необходима за целите 
на гарантирането на мрежовата и 
информационната сигурност, 
съставляват законен интерес, 
преследван от администратор или 
обработващ лични данни или от 
негово име.

Or. en

Изменение 1934
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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освен ако не се прилага параграф 4.

Or. en

Изменение 1935
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Наложително е да се оставят възможности за гъвкавост, за да установят 
субектите своите мерки за сигурност, като се съобразят с особеностите на всеки 
сектор и подсектор, без да е наложителна по-подробна регламентация посредством 
делегирани актове.

Изменение 1936
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1937
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
техническите и организационните 
мерки, посочени в параграфи 1 и 2, 
включително на определенията за 
това какво представляват 
достиженията на техническия 
прогрес за конкретните сектори и в 
особените ситуации на обработване 

заличава се
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на данни, по-специално като се взема 
предвид развитието на технологиите 
и решенията за защита на личния 
живот още при проектирането и за 
защита на данните по подразбиране, 
освен ако не се прилага параграф 4.

Or. en

Обосновка

Подходящото използване на технически и организационни мерки за гарантиране на 
сигурността на обработването е оперативна функция, която изисква по-скоро 
регулаторен опит, отколкото допълнително законодателство.

Изменение 1938
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 1939
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 1940
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) да се предотврати всякакъв 
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неразрешен достъп до личните данни;
б) да се предотврати всякакво 
неразрешено разкриване, четене, 
копиране, изменяне, заличаване или 
отстраняване на лични данни;
в) да се гарантира проверката на 
законосъобразността на операциите 
по обработване.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) да се предотврати всякакъв 
неразрешен достъп до личните данни;
б) да се предотврати всякакво 
неразрешено разкриване, четене, 
копиране, изменяне, заличаване или 
отстраняване на лични данни;
в) да се гарантира проверката на 
законосъобразността на операциите 
по обработване.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.
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Or. es

Обосновка

Наложително е да се оставят възможности за гъвкавост, за да установят 
субектите своите мерки за сигурност, като се съобразят с особеностите на всеки 
сектор и подсектор, без да е наложителна по-подробна регламентация посредством 
делегирани актове.

Изменение 1942
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) да се предотврати всякакъв 
неразрешен достъп до личните данни;
б) да се предотврати всякакво 
неразрешено разкриване, четене, 
копиране, изменяне, заличаване или 
отстраняване на лични данни;
в) да се гарантира проверката на 
законосъобразността на операциите 
по обработване.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1943
Sarah Ludford
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) да се предотврати всякакъв 
неразрешен достъп до личните данни;
б) да се предотврати всякакво 
неразрешено разкриване, четене, 
копиране, изменяне, заличаване или 
отстраняване на лични данни;
в) да се гарантира проверката на 
законосъобразността на операциите 
по обработване.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Подходящото използване на технически и организационни мерки за гарантиране на 
сигурността на обработването е оперативна функция, която изисква по-скоро 
регулаторен опит, отколкото допълнително законодателство.

Изменение 1944
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При необходимост Комисията 
може да приема актове за изпълнение 
за уточняване на изискванията, 
определени в параграфи 1 и 2, за 

заличава се
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различни ситуации, по-специално с 
цел:
а) да се предотврати всякакъв 
неразрешен достъп до личните данни;
б) да се предотврати всякакво 
неразрешено разкриване, четене, 
копиране, изменяне, заличаване или 
отстраняване на лични данни;
в) да се гарантира проверката на 
законосъобразността на операциите 
по обработване.

Or. en

Изменение 1945
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел
уточняване на изискванията, определени 
в параграфи 1 и 2, за различни ситуации, 
по-специално с цел:

Or. en

Обосновка

Хоризонтално изменение, заменящо всички актове за изпълнение с делегирани актове, 
за да се гарантира пълното участие на Европейския парламент в процеса на вземане 
на решения.

Изменение 1946
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Хоризонтално изменение, заменящо всички актове за изпълнение с делегирани актове, 
за да се гарантира пълното участие на Европейския парламент в процеса на вземане 
на решения.

Изменение 1947
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24 
часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, когато 
нарушението има вероятност да 
навреди на защитата на личните 
данни или на неприкосновеността на 
личния живот на субекта на данни,
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24 
часа.

Or. en



PE506.166v03-00 64/148 AM\929511BG.doc

BG

Изменение 1948
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни. 
Уведомлението до надзорния орган се 
придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът без излишно забавяне 
уведомява надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни.

Or. en

Обосновка

Членът се привежда в съответствие с формулировката в Директивата за правото на 
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, за да се избегнат два 
различни набора от правила за едно и също предприятие.

Изменение 1949
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни.
Уведомлението до надзорния орган се 

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и възможно най-скоро след 
установяването на такова нарушение, 
уведомява надзорния орган в 
държавата членка на установяване на 
администратора за нарушението на 
сигурността на личните данни.
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придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

Or. en

Изменение 1950
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно 
забавяне и, когато това е 
осъществимо, не по-късно от 24 часа 
след установяването на такова 
нарушение, уведомява надзорния орган 
за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24 
часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, което 
поради особеностите си предполага 
значителен риск за 
неприкосновеността на личния 
живот на физическите лица, 
администраторът без излишно 
забавяне уведомява надзорния орган.

Or. es

Обосновка

Срокът от 24 часа може да се окаже неприложим в много случаи. Най-важното е да 
се установи критерий за разумно кратък срок, поради което е по-добре да се посочи 
само „без излишно забавяне“. Все пак не се изключва решение, подобно на 
предложението на групата по член 29, в което се предвижда уведомление в две фази 
— незабавно известие за съществуването на проблем или последващо подробно 
уведомление в рамките на по-дълъг, но при всички случаи ограничен срок.

Изменение 1951
Michèle Striffler

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 
24 часа.

1. В случай на сериозно нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 
24 часа.

Or. fr

Обосновка

За да не се претоварват надзорните органи, е необходимо да се направи разграничение 
между сериозни и незначителни инциденти. За да се разграничат двата вида 
инциденти, следва да се вземат под внимание качествени и количествени критерии.

Изменение 1952
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24 
часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, което 
има вероятност да навреди на 
субекта на данните и на защитата 
на личните данни на субекта на 
данните, администраторът, без 
излишно забавяне и, когато това е 
осъществимо, не по-късно от 24 часа 
след установяването на такова
нарушение, уведомява надзорния орган 
за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
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когато то не е подадено в срок от 24 
часа.

Or. en

Изменение 1953
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно 
забавяне и, когато това е 
осъществимо, не по-късно от 24 часа
след установяването на такова 
нарушение, уведомява надзорния орган 
за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24 
часа.

1. Когато нарушение на сигурността на 
личните данни има вероятност 
сериозно да навреди на интересите, 
правата и свободите на субектите на 
данните, особено на тяхното право 
на неприкосновеност на личния 
живот, администраторът, след 
установяването на такова нарушение, 
уведомява без ненужно забавяне
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни.

Or. en

Обосновка

In order to maintain the proportionality between the administrative burden to notify the 
supervisory authority (and the data subject) and the risk which the personal data breach 
likely poses to the data subject and to avoid that trifle breaches, which pose little or no harm 
to data subject, are notified, the amendment limits the scope of the obligation to notify the 
supervisory authority to personal data breaches which are “likely to have a significant 
adverse effect on the rights and freedoms of the data subjects, especially their right to 
privacy”. This risk could be determined by the execution of a risk assessment similar to the 
privacy impact assessment referred to in Article 33. Pursuant to paragraph 6, the 
Commission may adopt standards for the determination of such risk, e.g., similar to the 
standards for notifying product safety issues in the EU. Furthermore, as the priority of the 
controller in case of a personal data breach should be to address the breach and to limit its 
consequences, the 24 hour time window for the notification is deleted and replaced by 
“without unreasonable delay”. It’s up to the supervisory authority to determine whether in a 
particular case the delay was reasonable. See also amendment to Article 32.
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Изменение 1954
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24 
часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 72 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 72 
часа.

Or. en

Изменение 1955
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни.
Уведомлението до надзорния орган се 
придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, когато 
нарушението има вероятност да 
навреди на защитата на личните 
данни или на неприкосновеността на 
личния живот на субекта на 
данните, администраторът без излишно 
забавяне уведомява надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни.
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Or. en

Изменение 1956
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно 
забавяне и, когато това е 
осъществимо, не по-късно от 24 часа
след установяването на такова 
нарушение, уведомява надзорния орган 
за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24 
часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, когато 
нарушението вреди или има 
вероятност да навреди сериозно на 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данните,
администраторът, след установяването, 
пълното разследване и 
потвърждаването на такова 
нарушение, уведомява без излишно 
забавяне надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни.

Or. en

Изменение 1957
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни.
Уведомлението до надзорния орган се 

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, 
отнасящо се до специални категории 
лични данни, лични данни, които са 
обект на професионална тайна, лични 
данни, свързани с престъпления или с 
подозрение за престъпно деяние, или 
лични данни, отнасящи се до банкови 
сметки или кредитни карти, които 
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придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

сериозно застрашават правата или 
законните интереси на субекта на 
данните, администраторът без излишно 
забавяне уведомява надзорния орган за 
нарушението на сигурността на личните 
данни.

Or. en

Обосновка

Заимствано от становище на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(ITRE).

Изменение 1958
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването на 
такова нарушение, уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността на 
личните данни. Уведомлението до 
надзорния орган се придружава от 
мотивирана обосновка в случаите, 
когато то не е подадено в срок от 24 
часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и когато това е осъществимо, не по-
късно от 10 работни дни след 
установяването на такова нарушение 
или когато може да се получи 
достатъчна и състоятелна 
информация за нарушаването на 
сигурността на данните, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни. 
Уведомлението до надзорния орган се 
придружава от мотивирана обосновка в 
случаите, когато то не е подадено в срок 
от 10 работни дни. 

Or. en

Изменение 1959
Sarah Ludford
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни 
администраторът, без излишно забавяне 
и, когато това е осъществимо, не по-
късно от 24 часа след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни. 
Уведомлението до надзорния орган се 
придружава от мотивирана 
обосновка в случаите, когато то не е 
подадено в срок от 24 часа.

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни, когато 
съществува сериозен риск 
нарушението на сигурността на 
личните данни да навреди на правата 
и свободите на субектите на 
данните, администраторът, без 
излишно забавяне след установяването 
на такова нарушение, уведомява 
надзорния орган за нарушението на 
сигурността на личните данни.

Or. en

Обосновка

Един качествен праг на риска е от съществено значение, за да се попречи на 
претоварването на органите за защита на данните.

Изменение 1960
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Администраторите уведомяват 
надзорния орган на държавата 
членка, в която са установени. 
Когато уведомлението е подадено в 
съответствие с параграф 4, 
администраторът, отговорен за 
нарушението на сигурността на 
личните данни, уведомява надзорния 
орган на държавата членка, в която е 
установен. Администратори, които 
на се установени на територията на 
Европейския съюз, уведомяват 
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надзорния орган на държавата 
членка, в която е установен техният 
представител.

Or. en

Обосновка

Изменението изяснява кой надзорен орган трябва да бъде уведомен. То е особено 
важно в случаите, когато лица в няколко държави членки са засегнати от 
нарушението на сигурността на личните данни, така че да се избегне 
необходимостта от уведомяване за едно и също нарушение в няколко държави членки, 
като с това се намалява административната тежест.

Изменение 1961
Michèle Striffler

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Случаите на незначителни 
нарушения се включват в списъци от 
администратора и се съхраняват на 
разположение на надзорния орган.

Or. fr

Обосновка

За да не се претоварват надзорните органи, е необходимо да се направи разграничение 
между сериозни и незначителни инциденти. За да се разграничат двата вида 
инциденти, следва да се вземат под внимание качествени и количествени критерии.

Изменение 1962
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно член 26, параграф 2, буква 
е) обработващият лични данни 

2. Обработващият лични данни 
предупреждава и уведомява 
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предупреждава и уведомява 
администратора незабавно след 
установяването на нарушение на 
сигурността на личните данни.

администратора незабавно след 
установяването на нарушение на 
сигурността на личните данни.

Or. en

Изменение 1963
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно член 26, параграф 2, буква 
е) обработващият лични данни 
предупреждава и уведомява 
администратора незабавно след 
установяването на нарушение на 
сигурността на личните данни.

2. Съгласно член 26, параграф 2, 
буква е) обработващият лични данни 
предупреждава и уведомява 
администратора незабавно след 
установяването на посочено в 
параграф 1 нарушение на сигурността 
на личните данни.

Or. es

Изменение 1964
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно член 26, параграф 2, буква 
е) обработващият лични данни 
предупреждава и уведомява 
администратора незабавно след 
установяването на нарушение на 
сигурността на личните данни.

2. Съгласно член 26, параграф 2, буква 
е) обработващият лични данни
предупреждава и уведомява 
администратора без излишно забавяне
след установяването на нарушение на 
сигурността на личните данни, което 
има вероятност да доведе до 
неблагоприятни правни последици за 
защитата на личните данни или за 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данните.
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Or. en

Изменение 1965
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съгласно член 26, параграф 2, буква 
е) обработващият лични данни 
предупреждава и уведомява 
администратора незабавно след 
установяването на нарушение на 
сигурността на личните данни.

2. Съгласно член 26, параграф 2, буква 
е) обработващият лични данни 
предупреждава и уведомява по 
спешност администратора след 
установяването на нарушение на 
сигурността на личните данни.

Or. en

Изменение 1966
Jan Mulder

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Администраторите уведомяват 
надзорния орган на държавата членка 
на своето установяване. Когато 
уведомлението е подадено в 
съответствие с параграф 4, 
администраторът, отговорен за 
нарушението на сигурността на 
личните данни, уведомява надзорния 
орган на държавата членка на своето 
установяване. Администратори, 
които на се установени на 
територията на Европейския съюз, 
уведомяват надзорния орган на 
държавата членка, в която е 
установен техният представител.
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Or. en

Обосновка

Изменението изяснява кой надзорен орган трябва да бъде уведомен. То е особено 
важно в случаите, когато лица в няколко държави членки са засегнати от 
нарушението на сигурността на личните данни, за да се избегне необходимостта от 
уведомяване за едно и също нарушение в няколко държави членки, като с това се 
намалява административната тежест.

Изменение 1967
Sarah Ludford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При извършване на оценка на 
риска, от администратора следва да 
се изисква да вземе предвид 
факторите, включващи естеството 
на данните; дали изглежда вероятно 
нарушението да предизвика 
съществени щети или вреди за 
субекта на данните, или по друг 
начин сериозно да засегне правата и 
свободите на субекта на данните; и 
до каква степен тези рискове се 
смекчават от мерките за сигурност, 
взети от администратора съгласно 
член 30.

Or. en

Обосновка

Полезно е да се изредят един по един факторите, които трябва да се вземат предвид.

Изменение 1968
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В уведомлението, посочено в 
параграф 1, трябва да се съдържа най-
малко следното:

заличава се

а) описание на естеството на 
нарушението на сигурността на 
личните данни, включително 
категориите и броя на засегнатите 
субекти на данни и категориите и 
количеството на засегнатите записи 
от данни;
б) посочване на самоличността и 
координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните или на друго звено за 
контакт, от което може да се получи 
повече информация;
в) препоръка относно мерките за 
намаляване на евентуалните 
неблагоприятни последици от 
нарушението на сигурността на 
личните данни;
г) описание на последиците от 
нарушението на сигурността на 
личните данни;
д) описание на предложените или 
предприетите от администратора 
мерки за справяне с нарушението на 
сигурността на личните данни.

Or. en

Обосновка

Този параграф има твърде нормативен характер.

Изменение 1969
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В уведомлението, посочено в 
параграф 1, трябва да се съдържа най-
малко следното:

3. В уведомлението трябва да се 
съдържат необходимите 
подробности, за да може 
контролният орган да направи оценка 
на случилото се и последиците от 
него и при необходимост да препоръча 
предприемането на мерки:

а) описание на естеството на 
нарушението на сигурността на 
личните данни, включително 
категориите и броя на засегнатите 
субекти на данни и категориите и 
количеството на засегнатите записи 
от данни;
б) посочване на самоличността и 
координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните или на друго звено за 
контакт, от което може да се получи 
повече информация;
в) препоръка относно мерките за 
намаляване на евентуалните 
неблагоприятни последици от 
нарушението на сигурността на 
личните данни;
г) описание на последиците от 
нарушението на сигурността на 
личните данни;
д) описание на предложените или 
предприетите от администратора 
мерки за справяне с нарушението на 
сигурността на личните данни.

Or. es

Обосновка

Не е нужно да се регламентира подробно съдържанието на уведомленията предвид 
големия брой случаи от практиката и особеностите на различните сектори. Би 
трябвало съобщението до надзорния орган да е достатъчно, с оглед на това, което 
той реално изисква, за да може да направи правилна оценка на инцидента и 
последиците от него. За целта основните елементи от известяването би трябвало да 
бъдат: фактите, установените и предполагаемите последици, предприетите и 
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предстоящите за предприемане мерки.

Изменение 1970
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В уведомлението, посочено в 
параграф 1, трябва да се съдържа най-
малко следното:

3. В уведомлението, посочено в 
параграф 1, трябва по възможност да 
се съдържа следното:

Or. en

Изменение 1971
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) посочване на самоличността и
координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните или на друго звено за контакт,
от което може да се получи повече 
информация;

б) посочване на координатите за връзка 
на администратора или на друго звено 
за контакт, от което може да се получи 
повече информация;

Or. en

Изменение 1972
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на предложените или д) описание на предложените или 
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предприетите от администратора мерки 
за справяне с нарушението на 
сигурността на личните данни.

предприетите от администратора мерки 
за справяне с нарушението на 
сигурността на личните данни и/или за 
смекчаване на неговите въздействия.

Or. en

Изменение 1973
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Уведомлението, посочено в 
параграф 1, не се изисква, ако 
администраторът или 
обработващият данните е предприел 
подходящи технологични мерки, 
които са били приложени спрямо 
засегнатите от нарушението на 
сигурността лични данни, като 
например мерки, които правят 
данните неразбираеми за всяко лице, 
нямащо разрешение за достъп до тях.

Or. en

Изменение 1974
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Националният надзорен орган дава 
насоки съгласно член 38 относно 
специфичните обстоятелства, при 
които следва да се подаде уведомление 
до надзорния орган. Освен това в 
насоките се съдържат степента на 
подробност и изискваната 
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специфична информация, когато 
администратор уведомява надзорния 
орган за нарушението на сигурността 
на личните данни.

Or. en

Обосновка

Надзорният орган е в най-добра позиция да прецени степента на подробност и 
особеностите, които са необходими, за да се предприемат възможно най-ефективни 
действия във връзка с нарушението на сигурността на личните данни.

Изменение 1975
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът документира 
всяко нарушение на сигурността на 
личните данни, като включва 
фактите, свързани с нарушението, 
последиците от него и предприетите 
действия за справяне с него. Тази 
документация трябва да позволява на 
надзорния орган да провери дали е 
спазен настоящият член. 
Документацията съдържа 
единствено информацията, 
необходима за тази цел.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това е прекалено задължаващо.

Изменение 1976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 
данни, като включва фактите, свързани 
с нарушението, последиците от него и 
предприетите действия за справяне с 
него. Тази документация трябва да 
позволява на надзорния орган да 
провери дали е спазен настоящият 
член. Документацията съдържа 
единствено информацията, 
необходима за тази цел.

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 
данни, предвидено в параграф 1 от 
настоящия член, като включва 
фактите, свързани с нарушението, 
последиците от него и предприетите 
действия за справяне с него. Без да се 
засяга предходното, 
администраторът или, когато е 
приложимо, обработващият лични 
данни води регистър на пропуските и 
инцидентите, засягащи сигурността, 
които не са обхванати от параграф 1, 
но са свързани с обработването на 
лични данни, по предписание на 
надзорните органи, които могат да 
изискват периодичното изпращане на 
копия от същия.

Or. es

Изменение 1977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 
данни, като включва фактите, свързани 
с нарушението, последиците от него и 
предприетите действия за справяне с 
него. Тази документация трябва да 
позволява на надзорния орган да 
провери дали е спазен настоящият член. 
Документацията съдържа единствено 
информацията, необходима за тази цел.

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 
данни, като включва фактите, свързани 
с нарушението, последиците от него и 
предприетите действия за справяне с 
него. Тази документация трябва да е 
достатъчна, за да позволява на 
надзорния орган да провери дали е 
спазен настоящият член. 
Документацията съдържа единствено 
информацията, необходима за тази цел.
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Or. en

Изменение 1978
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 
данни, като включва фактите, свързани 
с нарушението, последиците от него и 
предприетите действия за справяне с 
него. Тази документация трябва да 
позволява на надзорния орган да 
провери дали е спазен настоящият член. 
Документацията съдържа единствено 
информацията, необходима за тази цел.

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 
данни без излишно забавяне, щом от 
него се изиска да представи 
документация, като включва фактите, 
свързани с нарушението, последиците 
от него и предприетите действия за 
справяне с него. Тази документация 
трябва да позволява на надзорния орган 
да провери дали е спазен настоящият 
член. Документацията съдържа 
единствено информацията, необходима 
за тази цел.

Or. en

Изменение 1979
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът документира всяко 
нарушение на сигурността на личните 
данни, като включва фактите, свързани 
с нарушението, последиците от него и 
предприетите действия за справяне с 
него. Тази документация трябва да 
позволява на надзорния орган да 
провери дали е спазен настоящият член. 
Документацията съдържа единствено 

4. Администраторът документира 
нарушенията на сигурността на 
личните данни, посочени в параграф 1,
като включва фактите, свързани с 
нарушението, последиците от него и 
предприетите действия за справяне с 
него. Тази документация трябва да 
позволява на надзорния орган да 
провери дали е спазен настоящият член. 
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информацията, необходима за тази цел. Документацията съдържа единствено 
информацията, необходима за тази цел.

Or. en

Изменение 1980
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че администраторът е част 
от група предприятия или съвместни 
администратори, уведомлението за 
нарушението на сигурността на 
личните данни може да се подаде от 
основното учреждение или от друг 
администратор или предприятие, 
посочени от съвместните 
администратори или групата 
предприятия.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се избегнат множество уведомления за едно и 
също нарушаване на сигурността на данните.

Изменение 1981
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – алинея 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За съществено нарушение се приемат 
случаите, в които има голяма 
вероятност нарушаването на 
защитата на личните данни да се 
отрази отрицателно върху личния 
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живот на субекта на данните.

Or. pl

Изменение 1982
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Надзорният орган трябва да води 
обществено достъпен регистър на 
установените и отстранени 
съществени нарушения.

Or. pl

Изменение 1983
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 1984
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Информиране за нарушаването на 
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защитата на личните данни не се 
изисква единствено в случай че 
администраторът незабавно е 
приложил съответните 
технологични предпазни мерки по 
отношение на засегнатите от 
нарушението лични данни, и тези 
мерки гарантират, че застрашените 
данни стават нечетливи за всеки, 
който не е упълномощен да има 
достъп до тях.

Or. pl

Изменение 1985
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Делегираните актове на Комисията по тази точка би следвало да се сведат до 
установяването на единен формат на уведомлението относно инцидентите и на 
воденето на регистър на пропуските и случаите, засягащи сигурността.
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Изменение 1986
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1987
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се



AM\929511BG.doc 87/148 PE506.166v03-00

BG

Or. en

Изменение 1988
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 1989
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за установяване на 
нарушението на сигурността на данните, 
посочено в параграфи 1 и 2, както и за 
конкретните обстоятелства, при които 
се изисква администраторът и 
обработващият лични данни да 

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

обстоятелства, при които се изисква 
администраторът и обработващият 
лични данни да уведомят за това 
нарушение на сигурността на личните 
данни.

Or. en

Изменение 1990
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган, приложимите 
процедури за изискването за 
уведомление, както и образеца и 
условията за документацията, 
посочена в параграф 4, включително 
сроковете за заличаване на 
съдържащата се в нея информация. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 1991
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган, приложимите 
процедури за изискването за 

заличава се
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уведомление, както и образеца и 
условията за документацията, 
посочена в параграф 4, включително 
сроковете за заличаване на 
съдържащата се в нея информация. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1992
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган, приложимите 
процедури за изискването за 
уведомление, както и образеца и 
условията за документацията, посочена 
в параграф 4, включително сроковете за 
заличаване на съдържащата се в нея 
информация. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
установяване на образеца на такова 
уведомление до надзорния орган, 
приложимите процедури за изискването 
за уведомление, както и образеца и 
условията за документацията, посочена 
в параграф 4, включително сроковете за 
заличаване на съдържащата се в нея 
информация.

Or. en

Обосновка

Хоризонтално изменение, заменящо всички актове за изпълнение с делегирани актове, 
за да се гарантира пълното участие на Европейския парламент в процеса на вземане 
на решения.

Изменение 1993
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган, приложимите 
процедури за изискването за 
уведомление, както и образеца и 
условията за документацията, 
посочена в параграф 4, включително 
сроковете за заличаване на 
съдържащата се в нея информация.
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

6. Комисията може да установи 
образеца на уведомленията до 
надзорния орган по параграф 3, както 
и на регистъра за пропуските и 
случаите, засягащи сигурността. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. es

Изменение 1994
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган, приложимите 
процедури за изискването за 
уведомление, както и образеца и 
условията за документацията, посочена 
в параграф 4, включително сроковете за 
заличаване на съдържащата се в нея 
информация. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган, приложимите 
процедури за изискването за 
уведомление, както и образеца и 
условията за документацията, посочена 
в параграф 4, включително сроковете за 
заличаване на съдържащата се в нея 
информация. Тези актове за изпълнение 
се приемат, след като се поиска 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, в съответствие 
с процедурата по разглеждане, посочена 
в член 87, параграф 2.

Or. en
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Изменение 1995
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган, приложимите 
процедури за изискването за 
уведомление, както и образеца и 
условията за документацията, 
посочена в параграф 4, включително 
сроковете за заличаване на 
съдържащата се в нея информация.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

6. Комисията може да установи 
образеца на такова уведомление до 
надзорния орган и приложимите 
процедури за подаването на 
докладите.

Or. en

Изменение 1996
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата на 
личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по член 
31, съобщава на субекта на данните за 
нарушението на сигурността на личните 
данни без излишно забавяне.

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата на 
личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по член 
31, съобщава на субекта на данните за 
нарушението на сигурността на личните 
данни в срок от 24 часа.

Or. en
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Изменение 1997
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата на 
личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по член 
31, съобщава на субекта на данните за 
нарушението на сигурността на личните 
данни без излишно забавяне.

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
окаже неблагоприятно въздействие на 
защитата на личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните що се отнася до 
пропорционалността, 
администраторът, след като подаде 
уведомлението по член 31, съобщава на 
субекта на данните за нарушението на 
сигурността на личните данни без 
излишно забавяне.

Or. en

Изменение 1998
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на 
защитата на личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по член 
31, съобщава на субекта на данните за 
нарушението на сигурността на личните 
данни без излишно забавяне.

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни вреди или има 
вероятност да навреди сериозно на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните и когато 
свеждането до минимум на вредите 
изисква действие от страна на 
субектите на данните, 
администраторът, след като подаде 
уведомлението по член 31, съобщава на 
субекта на данните за нарушението на 
сигурността на личните данни без 
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излишно забавяне, освен ако това не е 
прекалено трудно. Когато 
съобщаването на субектите на 
данните за нарушението може да 
предизвика допълнителни сериозни 
вреди на защитата на личните данни 
или на неприкосновеността на 
личния живот на субекта на 
данните, администраторът може, 
след като се консултира с надзорния 
орган, да отложи съобщаването на 
субектите на данните за 
нарушението, докато отпадне тази 
опасност.

Or. en

Изменение 1999
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата на 
личните данни или на 
неприкосновеността на личния живот на 
субекта на данните, администраторът, 
след като подаде уведомлението по член 
31, съобщава на субекта на данните за 
нарушението на сигурността на личните 
данни без излишно забавяне.

1. Когато нарушението на сигурността 
на личните данни има вероятност да 
повлияе неблагоприятно на защитата на 
личните данни, на неприкосновеността 
на личния живот, на правото или на 
законните интереси на субекта на 
данните, администраторът, след като 
подаде уведомлението по член 31, 
съобщава на субекта на данните за 
нарушението на сигурността на личните 
данни без излишно забавяне. Следва да 
се счита, че дадено нарушение на 
сигурността има неблагоприятни 
последици за личните данни или за 
неприкосновеността на личния 
живот на субекта на данните, ако то 
може да доведе например до кражба 
на самоличност или измама с 
фалшива самоличност, телесно 
увреждане, значително накърняване 
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на достойнството или репутацията.

Or. en

Обосновка

Заимствано от комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE).

Изменение 2000
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не се изисква съобщаване на субекта 
на данни за нарушение на сигурността 
на личните данни, ако администраторът 
е доказал в удовлетворителна степен 
пред надзорния орган, че е предприел 
подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо данните, засегнати 
от нарушението на сигурността на 
личните данни. Такива технологични 
мерки за защита правят данните 
неразбираеми за всяко лице, което няма 
разрешение за достъп до тях.

3. Не се изисква съобщаване на субекта 
на данни за нарушение на сигурността 
на личните данни, ако нарушението не 
е предизвикало сериозни вреди на 
гражданите и ако администраторът е 
доказал в удовлетворителна степен пред 
надзорния орган, че е предприел 
подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо данните, засегнати 
от нарушението на сигурността на 
личните данни. Такива технологични 
мерки за защита правят данните 
неразбираеми, неизползваеми или 
анонимизирани за всяко лице, което 
няма разрешение за достъп до тях.

Or. en

Изменение 2001
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не се изисква съобщаване на субекта 3. Не се изисква съобщаване на субекта 
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на данни за нарушение на сигурността 
на личните данни, ако администраторът 
е доказал в удовлетворителна степен 
пред надзорния орган, че е предприел 
подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо данните, засегнати 
от нарушението на сигурността на 
личните данни. Такива технологични 
мерки за защита правят данните 
неразбираеми за всяко лице, което няма 
разрешение за достъп до тях.

на данни за нарушение на сигурността 
на личните данни, ако администраторът 
е доказал в удовлетворителна степен 
пред надзорния орган, че е предприел 
подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо данните, засегнати 
от нарушението на сигурността на 
личните данни. Такива технологични 
мерки за защита имат за цел да 
направят данните неразбираеми за 
всяко лице, което няма разрешение за 
достъп до тях, като се вземат под 
внимание естеството на данните, 
достиженията на техническия 
прогрес и разходите.

Or. en

Изменение 2002
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не се изисква съобщаване на субекта 
на данни за нарушение на сигурността 
на личните данни, ако администраторът 
е доказал в удовлетворителна степен 
пред надзорния орган, че е предприел 
подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо данните, засегнати 
от нарушението на сигурността на 
личните данни. Такива технологични 
мерки за защита правят данните 
неразбираеми за всяко лице, което няма 
разрешение за достъп до тях.

3. Съобщаването на субекта на данни 
за нарушение на сигурността на личните 
данни може да бъде отложено само
ако информацията може да доведе до 
по-нататъшно разпространяване на 
засегнатите данни; то трябва да бъде 
осъществено, след като
администраторът е доказал в 
удовлетворителна степен пред 
надзорния орган, че е предприел 
подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо данните, засегнати 
от нарушението на сигурността на 
личните данни. Такива технологични 
мерки за защита правят данните 
неразбираеми за всяко лице, което няма 
разрешение за достъп до тях.
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Or. en

Обосновка

Дори след прилагане на мерки за защита, субектът на данни следва да знае, че 
личните му данни могат да бъдат изложени на риск.

Изменение 2003
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не се изисква съобщаване на субекта 
на данни за нарушение на сигурността 
на личните данни, ако администраторът 
е доказал в удовлетворителна степен 
пред надзорния орган, че е предприел 
подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо данните, засегнати 
от нарушението на сигурността на 
личните данни. Такива технологични 
мерки за защита правят данните 
неразбираеми за всяко лице, което няма 
разрешение за достъп до тях.

3. Не се изисква съобщаване на субекта 
на данни за нарушение на сигурността 
на личните данни, ако нарушението на 
сигурността на данните не е 
предизвикало сериозни вреди и ако
администраторът е предприел 
подходящи технологични мерки за 
защита и че тези мерки са били 
приложени спрямо данните, засегнати 
от нарушението на сигурността на 
личните данни. Такива технологични 
мерки за защита правят данните 
неразбираеми, неизползваеми или 
анонимизирани за всяко лице, което 
няма разрешение за достъп до тях.

Or. en

Обосновка

Заимствано от становище на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
(ITRE).

Изменение 2004
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако след въвеждането на 
предложените технологични мерки се 
случи друго нарушение на 
сигурността на данните, 
администраторът се задължава да 
съобщава всеки път за това на 
субекта на данните без излишно 
забавяне.

Or. en

Изменение 2005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщаването на субекта на данните 
не се извършва в случаите, когато 
това очевидно би могло да попречи на 
текущи разследвания или да затрудни 
или забави решаването на въпроса с 
нарушаването на сигурността. В 
правото на Съюза и на държавите 
членки тези обстоятелства могат да 
бъдат изяснени, като във всеки случай 
трябва да се преследва цел от 
обществен интерес и да се зачита 
основното съдържание на правото на 
защита на данните.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се предвиди някакъв тип предпазен механизъм за онези случаи, при 
които съобщаването на субекта на данните или на някои от субектите на данните 
може да навреди на разследването и/или на решаването на въпроса с нарушаването 
на сигурността.
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Изменение 2006
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Обосновка

Правомощията, които се предоставят на Комисията в този параграф, надхвърлят 
правомощията за приемане на делегирани актове, като, от друга страна, не е 
необходима по-сериозна конкретизация на предвидените в член 32 хипотези, чието 
правилно тълкуване трябва да се определя от системата за надзор и от съдилищата 
като последна инстанция.

Изменение 2007
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2008
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2009
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2010
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2011
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. На Комисията се предоставя 
пълномощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
установяване на образец на 
съобщението до субекта на данни, 
посочено в параграф 1, и процедурите, 
приложими към това съобщение.

Or. en
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Обосновка

Хоризонтално изменение, заменящо всички актове за изпълнение с делегирани актове, 
за да се гарантира пълното участие на Европейския парламент в процеса на вземане 
на решения.

Изменение 2012
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Комисията може да установи образец 
на съобщението до субекта на данни, 
посочено в параграф 1, и процедурите, 
приложими към това съобщение, като 
се отчитат по-специално случаите, в 
които броят на засегнатите е много 
висок. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. es

Изменение 2013
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2014
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Глава 4 – раздел 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ И 
ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЗНЕНИЯ 
ЦИКЪЛ НА ЗАЩИТАТА НА 
ДАННИТЕ

Or. en

Обосновка

Администраторите следва да се съсредоточат върху защитата на личните данни 
през целия жизнен цикъл на данните от събирането през обработването до 
заличаването, като инвестират от самото начало в устойчива рамка за управление 
на данните и се придържат към нея с помощта на всеобхватен механизъм за 
съответствие. Вж. също съображения 71а, 71б, 71в и 74а.

Изменение 2015
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 32а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
Съобщаване за нарушение на 

сигурността на личните данни на 
други организации

Администратор, който съобщава за 
нарушение на сигурността на 
личните данни на субект на данни в 
съответствие с член 32, може да 
уведоми друга организация, 
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правителствена институция или 
част от правителствена институция 
за нарушението на сигурността на 
личните данни, ако тази организация, 
правителствена институция или 
част от такава институция може да 
успее да намали риска от нанасяне на 
вреда, която може да произтече от 
това, или да смекчи тази вреда. 
Подобни уведомления могат да се 
извършват, без да се информира 
субектът на данните дали 
разкриването се извършва единствено 
за целите на намаляване на риска от 
нанасяне на вреда на субекта на 
данните, която може да произтича 
от нарушението, или за смекчаване 
на тази вреда.

Or. en

Обосновка

В много случаи други организации или правителствени институции са в състояние да 
помогнат за смекчаването на вредата, която може да произтече за субекта на данни 
след нарушаване на сигурността на личните данни, ако те бъдат информирани за 
нарушението и за обстоятелствата около него.

Изменение 2016
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 32а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32а
Анализ на риска при защита на 

данните
1. Администраторът провежда 
анализ на риска във връзка с 
операциите по обработване на 
данните, като оценява дали са 
налични поне два от рисковите 
фактори, посочени в член 5б, 
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параграфи 1—10.
2. Ако са налични поне два от 
рисковите фактори, посочени в член 
5б, параграфи 1—10, 
администраторът — или 
обработващият данните, действащ 
от името на администратора —
извършва оценка на въздействието 
върху защитата на данните съгласно 
член 33.
3. Ако са налични по-малко от два от 
рисковите фактори, посочени в член 
5б, параграфи 1—10, анализът на 
риска и неговите заключения се 
документират.
4. Анализът на риска се преразглежда 
най-късно след една година или пък 
незабавно, ако естеството, обхватът 
или целите на операциите по 
обработване на данните се изменят 
съществено.

Or. en

Обосновка

Администраторите следва да се съсредоточат върху защитата на личните данни 
през целия жизнен цикъл на данните от събирането през обработването до 
заличаването, като инвестират от самото начало в устойчива рамка за управление 
на данните и се придържат към нея с помощта на всеобхватен механизъм за 
съответствие. Вж. също съображения 71а, 71б, 71в и 74а.

Изменение 2017
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато операциите по 
обработването на данни създават 
конкретни рискове за правата и 
свободите на субектите на данни 
поради своето естество, обхват или 

1. Когато това се изисква съгласно 
член 32а, параграф 2, администраторът 
— или обработващият лични данни от 
името на администратора — извършва 
оценка на въздействието на 
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цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора — извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни.

предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни.

Or. en

Обосновка

Оценките на въздействието следва да са необходими само ако резултатите от 
анализа на риска изискват това.

Изменение 2018
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от 
името на администратора —
извършва оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни.

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът извършва 
оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни. Една 
оценка е достатъчна за 
разглеждането на набор от операции 
по обработване, които 
представляват сходни рискове.

Or. en

Изменение 2019
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора — извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни.

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът или 
обработващият лични данни от името на 
администратора, ако не е определил
длъжностно лице по защита на 
данните или не разполага с валиден 
съответен сертификат за 
обработване на данни с висок риск,
извършва оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни.

Or. es

Обосновка

Този член въвежда фактор за съществено бюрократизиране на цялото управление на 
обработването на данни, най-вече като се има предвид, че участниците в процеса, 
които могат да се окажат задължени да извършват този тип оценки, са 
предприятията към дадена институция с определена фигура на длъжностно лице по 
защита на данните.

Изменение 2020
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от 
името на администратора —
извършва оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни.

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът извършва 
оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни.
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Оценка на въздействието не е 
необходима, когато:
а) обработването е правно 
задължение; или
б) субектът на данните е дал 
съгласие; или
в) се прилага член 6, параграф 1, буква 
б) или член 38а.

Or. en

Изменение 2021
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове
за правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от 
името на администратора —
извършва оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни.

1. Когато има вероятност операциите 
по обработването на данни да създадат 
висока степен на риск за правата и 
свободите на субектите на данни поради 
своето естество, обхват или цели, 
администраторът извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
правата и свободите на субектите на 
данни, и особено върху правото им на 
неприкосновеност на личния живот.

Or. en

Обосновка

The amendments to Articles 28 and 35 introduce a risk-based approach to the obligation to 
document data processing operations and the appointment of a data protection officer. Only 
in case of high risk to the rights and freedoms of the data subject, those obligations are 
triggered. Therefore, Article 33(1) is amended to reflect those changes. Moreover, unlike the 
Commission proposed, the assessment should be on the risk to the rights and freedoms of the 
data subject and not on the personal data, as the risk assessment with respect to the personal 
data would be part of a security risk assessment to determine the safeguards pursuant to 
Article 30.Furthermore, given the changes made to paragraph 1, the risk assessment should 
be performed by the controller and cannot be performed by the processor. Also, any risk is 
“specific”, but what is important is whether the risk is high. The factor “likely to present” is 
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added as the risks may be mitigated following the conclusions of the PIA. The factor assumes 
that risks exist irrespective of any mitigation.

Изменение 2022
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от 
името на администратора —
извършва оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни.

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът извършва 
оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни. Една 
оценка е достатъчна за 
разглеждането на набор от операции 
по обработване, които 
представляват сходни рискове.

Or. en

Обосновка

Единствено когато даден процес или проект представлява реални нови или различни 
рискове за неприкосновеността на личния живот от тези, което са били анализирани 
в миналото, следва да се изисква нова оценка на въздействието върху 
неприкосновеността на личния живот. Когато сходен процес или проект е бил 
подложен на анализ на въздействието върху неприкосновеността на личния живот в 
миналото, следва да се изисква да бъдат анализирани отново единствено тези 
аспекти на процеса или проекта, които са нови или различни.

Изменение 2023
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато операциите по обработването 1. Когато операциите по обработването 
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на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора — извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни.

на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора — извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни. Една 
оценка е достатъчна за 
разглеждането на набор от операции 
по обработване, които 
представляват сходни рискове.

Or. en

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение 2024
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове
за правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от 
името на администратора —
извършва оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни.

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретна висока 
степен на риск за правата и свободите 
на субектите на данни поради своето 
естество, обхват или цели или когато 
органът по защита на данните реши, 
че е необходима оценка на 
въздействието върху 
неприкосновеността на личния 
живот, администраторът извършва 
оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни.

Or. en
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Изменение 2025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора — извършва оценка на 
въздействието на предвидените 
операции по обработване върху 
защитата на личните данни.

1. Когато операциите по обработването 
на данни създават конкретни рискове за 
правата и свободите на субектите на 
данни поради своето естество, обхват 
или цели, администраторът — или 
обработващият лични данни от името на 
администратора — извършва подробна
оценка на въздействието на 
предвидените операции по обработване 
върху защитата на личните данни.

Or. en

Изменение 2026
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. От МСП се изисква да извършват 
оценка на въздействието едва след 
третата година от тяхната 
регистрация, ако обработването на 
данни се счита за основна дейност на 
тяхното предприятие — тоест 
когато продажбата или приходите 
от обработване на данни възлизат на 
50 % от приходите на МСП.

Or. en

Обосновка

Проучванията показват, че мнозинството от МСП фалират в рамките на първите 
три години от започване на дейността си. В резултат от предоставянето на този 
период от време преди изискване на оценка на въздействието ще се даде възможност 
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за успех на всички предприятия, преди да бъдат изправени пред излишни разходи.

Изменение 2027
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Подобно изискване не се прилага по 
отношение на:
а) микропредприятията, малките и 
средните предприятия, които 
обработват данни само като 
вторична дейност спрямо техните 
основни дейности;
б) всички микропредприятия, малки и 
средни предприятия през първите 
три години от тяхното създаване.

Or. en

Обосновка

За МСП следва да се предвидят изключения, за да се избегне прекомерната тежест.

Изменение 2028
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конкретните рискове, посочени в 
параграф 1, се създават по-специално 
при следните операции по 
обработване:

заличава се

а) систематична и обширна оценка на 
лични аспекти, свързани с дадено 
физическо лице, за анализиране или 
прогнозиране, по-специално на 
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неговото икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение, която се 
основава на автоматизирано 
обработване и на чието основание се 
вземат мерки, които пораждат 
правни последици за лицето или го 
засягат в значителна степен;
б) информация относно сексуалния 
живот, здравословното състояние, 
расата или етническия произход или 
информация за предоставянето на 
здравно обслужване, епидемиологични 
изследвания или изследвания за 
психически или инфекциозни 
заболявания, когато данните се 
обработват в големи мащаби за 
вземане на мерки или решения 
относно конкретни физически лица;
в) наблюдение на публично достъпни 
райони, особено когато се използват 
широкомащабно оптично-електронни 
устройства (видео наблюдение);
г) лични данни в широкомащабни 
регистри на лични данни с данни за 
деца, генетични данни или 
биометрични данни;
д) други операции по обработване, за 
които се изисква консултация с 
надзорния орган съгласно член 34, 
параграф 2, буква б).

Or. en

Обосновка

Преместено в член 5б (нов).

Изменение 2029
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конкретните рискове, посочени в 
параграф 1, се създават по-специално
при следните операции по обработване:

2. Конкретната висока степен на 
риск, посочена в параграф 1, има 
вероятност да бъде създадена при 
следните операции по обработване:

Or. en

Изменение 2030
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2031
Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

член 20, параграф 2, буква в) и член 21,
систематична и обширна оценка на 
лични аспекти, свързани с дадено 
физическо лице, за анализиране или 
прогнозиране, по-специално на неговото 
икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания, 
надеждност или поведение, която се 
основава на автоматизирано 
обработване и на чието основание се 
вземат мерки, които пораждат правни 
последици за лицето или го засягат 
неблагоприятно в значителна степен;

Or. en

Изменение 2032
Louis Michel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) като се отчитат изключенията в 
член 20, параграф 2, буква в) и 
ограниченията на член 21,
систематична и обширна оценка на 
лични аспекти, свързани с дадено 
физическо лице, за анализиране или 
прогнозиране, по-специално на неговото 
икономическо положение, 
местоположение, здравословно 
състояние, лични предпочитания или
надеждност, която се основава 
единствено на автоматизирано 
обработване и на чието основание се 
вземат решения, които пораждат правни 
последици за лицето или засягат 
неблагоприятно основните права на 
даден субект на данни в значителна 
отрицателна степен;

Or. en
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Изменение 2033
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация относно сексуалния 
живот, здравословното състояние, 
расата или етническия произход или 
информация за предоставянето на 
здравно обслужване, епидемиологични 
изследвания или изследвания за 
психически или инфекциозни 
заболявания, когато данните се 
обработват в големи мащаби за вземане 
на мерки или решения относно 
конкретни физически лица;

б) информация относно сексуалния 
живот, здравословното състояние, 
политическите възгледи, 
религиозните убеждения, 
наказателните присъди, расата или 
етническия произход или информация 
за предоставянето на здравно 
обслужване, епидемиологични 
изследвания или изследвания за 
психически или инфекциозни 
заболявания, когато данните се 
обработват в големи мащаби за вземане 
на мерки или решения относно 
конкретни физически лица;

Or. en

Изменение 2034
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация относно сексуалния 
живот, здравословното състояние, 
расата или етническия произход или 
информация за предоставянето на 
здравно обслужване, епидемиологични 
изследвания или изследвания за 
психически или инфекциозни 
заболявания, когато данните се 
обработват в големи мащаби за вземане 
на мерки или решения относно 
конкретни физически лица;

б) информация относно сексуалния 
живот, здравословното състояние, 
расата или етническия произход, 
социално-икономическия статус или 
информация за предоставянето на 
здравно обслужване, епидемиологични 
изследвания или изследвания за 
психически или инфекциозни 
заболявания, когато данните се 
обработват за вземане на мерки или 
решения относно конкретни физически 
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лица;

Or. en

Изменение 2035
Wim van de Camp

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Видеонаблюдението на обществени пътища и други публично достъпни райони е 
общоприета и ефективна мярка за защита на правата и свободите на другите. Няма 
причина да се ограничава използването на тази мярка, като се обвързва 
видеонаблюдението с резултата от оценката на въздействието върху защитата на 
данните.

Изменение 2036
Jan Mulder

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 2037
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 2038
Louis Michel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) наблюдение на публично достъпни 
райони, включващо използването на 
специални техники като разпознаване 
на лица, или неудовлетворяване на 
основателните очаквания на 
широката общественост;

Or. en

Изменение 2039
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2040
Sarah Ludford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) автоматизирано широкомащабно
наблюдение на публично достъпни 
райони;

Or. en

Обосновка

Необходима е технологична неутралност.

Изменение 2041
Dimitrios Droutsas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2042
Louis Michel
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2043
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Надзорният орган създава и 
оповестява публично списък с вида на 
обработване, за което е 
препоръчително извършването на 
оценка на въздействието върху 
защитата на данните. Надзорният 
орган съобщава тези списъци на 
Европейския комитет по защита на 
данните.

Or. en

Обосновка

Публичният списък може да бъде от полза за администраторите на данни, за да 
могат да решат дали е препоръчително извършване на оценка на въздействието върху 
защитата на данните, като се има предвид, че това изискване не е задължително.

Изменение 2044
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката съдържа най-малко общо 
описание на предвидените операции 
по обработване, оценка на рисковете 
за правата и свободите на субектите 
на данните, мерките, предвидени за 
справяне с рисковете, гаранциите, 
мерките за сигурност и механизмите 
за гарантиране на защитата на 
личните данни и за доказване на 
спазването на настоящия регламент, 
като се вземат предвид правата и 
законните интереси на субектите на 
данните и другите засегнати лица.

заличава се

Or. en

Изменение 2045
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката съдържа най-малко общо
описание на предвидените операции по 
обработване, оценка на рисковете за 
правата и свободите на субектите на 
данните, мерките, предвидени за 
справяне с рисковете, гаранциите, 
мерките за сигурност и механизмите за 
гарантиране на защитата на личните 
данни и за доказване на спазването на 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид правата и законните интереси 
на субектите на данните и другите 
засегнати лица.

3. Оценката отчита цялостното 
управление на жизнения цикъл на 
личните данни от събирането през 
обработването до заличаването. Тя 
съдържа:

а) описание на предвидените операции 
по обработване;
б) подробна разбивка на контекста на 
обработването съгласно член 5а, 
параграфи 1—8;
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в) списък с целите на обработването 
и законните интереси, преследвани 
от администратора;
г) оценка на рисковете за правата и 
свободите на субектите на данните 
съгласно член 5б, параграфи 1—10;
д) описание на категориите субекти 
на данни и на свързаните с тях 
категории лични данни;
е) общо указване на сроковете за 
заличаване на различните категории 
данни;
ж) цялостен опис на данните за това 
коя категория данни къде се съхранява 
и как, и защо съхранението на 
данните е от съществено значение за 
функцията „краен потребител“;
з) обяснение за това кои практики за 
защита на данните още при 
проектирането и по подразбиране 
съгласно член 23 са въведени;
и) списък на получателите или 
категориите получатели на личните 
данни, включително 
администраторите, на които се 
разкриват лични данни заради 
преследвания от тях законен 
интерес;
й) когато е приложимо, списък на 
предвиденото предаване на данни на 
трета държава или международна 
организация, включително 
идентификацията на тази трета 
държава или международна 
организация, а в случай на 
предаванията на данни, посочени в 
член 44, параграф 1, буква з), 
документация за подходящите 
гаранции;
к) мерките, предвидени за справяне с 
рисковете, гаранциите, мерките за 
сигурност и механизмите за гарантиране 
на защитата на личните данни и за 
доказване на спазването на настоящия 
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регламент, като се вземат предвид 
правата и законните интереси на 
субектите на данните и другите 
засегнати лица.

Or. en

Обосновка

Части от член 28 са преместени тук. Администраторите следва да се съсредоточат 
върху защитата на личните данни през целия жизнен цикъл на данните от 
събирането през обработването до заличаването, като инвестират от самото 
начало в устойчива рамка за управление на данните и се придържат към нея с 
помощта на всеобхватен механизъм за съответствие. Вж. също съображения 71б и 
71в.

Изменение 2046
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката съдържа най-малко общо 
описание на предвидените операции по 
обработване, оценка на рисковете за 
правата и свободите на субектите на 
данните, мерките, предвидени за 
справяне с рисковете, гаранциите,
мерките за сигурност и механизмите за 
гарантиране на защитата на личните 
данни и за доказване на спазването на
настоящия регламент, като се вземат 
предвид правата и законните интереси 
на субектите на данните и другите 
засегнати лица.

3. Оценката съдържа най-малко общо 
описание на предвидените операции по 
обработване, оценява вероятността 
операцията по обработване да 
навреди на основните права и свободи
на субектите на данните или на някое 
друго лице, както и сериозността на 
тези вреди, и обяснява мерките, които 
администраторът възнамерява да 
предприеме, за да ограничи риска от 
тези вреди или тяхната сериозност, 
включително мерките за сигурност и 
други гаранции и механизми, които 
администраторът възнамерява да 
установи, за да гарантира защитата на 
личните данни в съответствие с
настоящия регламент, като се вземат 
предвид правата и законните интереси 
на субектите на данните и другите 
засегнати лица.

Or. en
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Обосновка

Този подход е по-добър.

Изменение 2047
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката съдържа най-малко общо 
описание на предвидените операции по 
обработване, оценка на рисковете за 
правата и свободите на субектите на 
данните, мерките, предвидени за 
справяне с рисковете, гаранциите, 
мерките за сигурност и механизмите за 
гарантиране на защитата на личните 
данни и за доказване на спазването на 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид правата и законните интереси 
на субектите на данните и другите 
засегнати лица.

3. Оценката съдържа най-малко общо 
описание на предвидените операции по 
обработване, оценка на рисковете за 
правата и свободите на субектите на 
данните, мерките, предвидени за 
справяне с рисковете, гаранциите, 
мерките за сигурност и механизмите за 
гарантиране на защитата на личните 
данни, като се вземат предвид правата и 
законните интереси на субектите на 
данните и другите засегнати лица.

Or. en

Изменение 2048
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката съдържа най-малко общо
описание на предвидените операции по 
обработване, оценка на рисковете за 
правата и свободите на субектите на 
данните, мерките, предвидени за 
справяне с рисковете, гаранциите, 
мерките за сигурност и механизмите за 
гарантиране на защитата на личните 

3. Оценката съдържа най-малко 
описание на:
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данни и за доказване на спазването на 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид правата и законните интереси 
на субектите на данните и другите 
засегнати лица.

а) предвидените операции по 
обработване и тяхната необходимост 
и пропорционалност по отношение на 
целта;
б) оценка на рисковете за правата и 
свободите на субектите на данните;
в) мерките, предвидени за справяне с 
рисковете и за намаляване на обема на 
обработваните лични данни;
г) гаранциите, мерките за сигурност и 
механизмите за гарантиране на 
защитата на личните данни, като 
използването на данни под псевдоним,
и за доказване на спазването на 
настоящия регламент, като се вземат 
предвид правата и законните интереси 
на субектите на данните и другите 
засегнати лица.

Or. en

Изменение 2049
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката съдържа най-малко общо
описание на предвидените операции по 
обработване, оценка на рисковете за 
правата и свободите на субектите на 
данните, мерките, предвидени за 
справяне с рисковете, гаранциите, 
мерките за сигурност и механизмите за 
гарантиране на защитата на личните 
данни и за доказване на спазването на 
настоящия регламент, като се вземат 

3. Оценката съдържа най-малко 
систематично и подробно описание на 
предвидените операции по обработване, 
оценка на рисковете за правата и 
свободите на субектите на данните, 
мерките, предвидени за справяне с 
рисковете, гаранциите, мерките за 
сигурност и механизмите за гарантиране 
на защитата на личните данни и за 
доказване на спазването на настоящия 
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предвид правата и законните интереси 
на субектите на данните и другите 
засегнати лица.

регламент, като се вземат предвид 
правата и законните интереси на 
субектите на данните и другите 
засегнати лица.

Or. en

Изменение 2050
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако администраторът или 
обработващият данните е посочил 
организация по защита на данните 
или длъжностно лице по защита на 
данните, те трябва да бъдат 
включени в процедурата по оценка на 
въздействието.

Or. en

Изменение 2051
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

На практика това е невъзможно и неизпълнимо.

Изменение 2052
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2053
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 2054
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2055
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 2056
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2057
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2058
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Администраторът се обръща към 
субектите на данните или техните 
представители за становище относно 

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

планираното обработване.

Or. en

Изменение 2059
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2060
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато администраторът е 
публичен орган или структура и 
когато обработването произтича от 
законово задължение съгласно член 6, 

заличава се
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параграф 1, буква в), което предвижда 
правила и процедури свързани с 
операциите по обработването и е 
уредено от правото на Съюза, не се 
прилагат параграфи 1—4, освен ако 
държава членка не сметне за 
необходимо да направи такава оценка 
преди започването на дейностите по 
обработването.

Or. en

Обосновка

Всяко обработване на данни, за което съществуват известни рискови фактори, се 
основава без изключение на оценка на въздействието върху защитата на данните.  
Оценките на въздействието са основното ядро на всяка устойчива рамка за защита 
на данните, която създава увереност, че предприятията са запознати от самото 
начало с всички възможни последици от операциите по обработване на данни, 
осъществявани от тях. Ако оценките за въздействие са задълбочени, вероятността 
от каквото и да е нарушение на сигурността на данните или от операция, която 
нарушава неприкосновеността на личния живот, може да бъде ограничена 
съществено.

Изменение 2061
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 2062
Claude Moraes, Glenis Willmott

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2063
Nathalie Griesbeck

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Когато администраторът е публичен 
орган или структура, или орган или 
структура, на който или на която са 
възложени задачи от обществен 
интерес, и когато обработването 
произтича от законово задължение 
съгласно член 6, параграф 1, буква в), 
което предвижда правила и процедури 
свързани с операциите по обработването 
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необходимо да направи такава оценка 
преди започването на дейностите по 
обработването.

и е уредено от правото на Съюза, не се 
прилагат параграфи 1—4, освен ако 
държава членка не сметне за 
необходимо да направи такава оценка 
преди започването на дейностите по 
обработването.

Or. fr

Обосновка

Понякога на частни или полупублични структури могат да бъдат възложени задачи за 
предоставяне на обществени услуги. Изменението има за цел да обхване тези 
ситуации.

Изменение 2064
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Не съществува основателна причина публичните органи на държавите членки да 
могат да се въздържат само от провеждане на оценки на въздействието върху 
защитата на данните, когато това засяга операции по обработване, регламентирани 
от правото на Съюза.
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Изменение 2065
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 2066
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Оценката се документира и се 
определя график за редовни 
периодични проверки на спазването на 
изискванията за защита на данните 
съгласно член 33а, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
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data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Изменение 2067
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Оценката се актуализира без 
излишно забавяне, ако резултатите 
от проверката на спазването на 
изискванията за защита на данните, 
посочена в член 33а, разкрият 
несъответствия с тези изисквания.

Or. en

Обосновка

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Изменение 2068
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Администраторът, 
обработващият лични данни и 
представителят на администратора, 
ако има такъв, предоставят при 
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поискване оценката на надзорния 
орган.

Or. en

Изменение 2069
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 2070
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Обосновка

За тази цел не е необходимо да се делегират правомощия.

Изменение 2071
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en
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Изменение 2072
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 2073
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 

заличава се
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изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Обосновка

Няма причина Комисията да се нуждае от делегирани актове или актове за 
изпълнение, когато член 33 не регламентира в достатъчна степен естеството на 
съществуващите рискове, макар че това е сравнително осъществимо.

Изменение 2074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. es

Обосновка

Тук приемането на делегирани актове е необосновано, тъй като в тях ще се изясняват 
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съществени аспекти от разпоредбата.

Изменение 2075
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 2076
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 

заличава се
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съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en

Изменение 2077
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 2078
Sarah Ludford
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Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 
за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

заличава се

Or. en

Изменение 2079
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и условията за
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и 
изискванията за оценката, посочена в 
параграф 3, включително условията 
за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки 

6. Комисията насърчава, особено на 
европейско равнище, установяването 
на общи критерии за определяне на 
степента на риска на операциите по 
обработване, както и извършването на 
оценки на въздействието върху 
неприкосновеността на личния 
живот, като се отчитат 
специфичните особености на 
отделните сектори, размерът на 
администратора, естеството на 
данните, последиците от 
обработването за субектите на 
данните и естеството на операциите 
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за микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

по обработване.

Or. en

Обосновка

As data processing operations may differ from sector to sector and from organisation to 
organisation, a lot of flexibility is needed with regard to the way privacy impact assessments 
are performed. However, in order to ensure that the PIAs in the various sectors and 
organisations are comparable with respect to their quality (especially in view of the 
amendments to Articles 28 and 35), the Commission should encourage the development of 
standards rather than have the power to adopt delegated acts. Standards may be developed as 
part of self-regulation in sectors or organisations, and the Commission should provide 
guidance as to the criteria for PIAs.

Изменение 2080
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и условията за операциите по 
обработване, за които съществува 
вероятност да създадат конкретните 
рискове, посочени в параграфи 1 и 2, 
както и изискванията за оценката, 
посочена в параграф 3, включително 
условията за измеримост, проверка и 
проверимост. Когато прави това, 
Комисията обмисля специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

6. На Комисията се предоставя 
правомощието, след като поиска 
становище от Европейския комитет 
по защита на данните, да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 86 с цел допълнително уточняване 
на критериите и условията за 
операциите по обработване, за които 
съществува вероятност да създадат 
конкретните рискове, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и изискванията за 
оценката, посочена в параграф 3, 
включително условията и процедурите
за измеримост, проверка и проверимост. 
Когато прави това, Комисията обмисля 
специални мерки за 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Or. en



AM\929511BG.doc 143/148 PE506.166v03-00

BG

Изменение 2081
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2082
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2083
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2084
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма причина Комисията да се нуждае от делегирани актове или актове за 
изпълнение, когато член 33 не регламентира в достатъчна степен естеството на 
съществуващите рискове, макар че това е сравнително осъществимо.

Изменение 2085
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2086
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2087
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да определя 
стандарти и процедури за изпълнение, 
проверка и одит на оценката, 

заличава се
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посочена в параграф 3. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2088
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 2089
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Европейският комитет по защита 
на данните, в контакт с надзорния 
орган, може да определя стандарти,
процедури и насоки за изпълнение, 
проверка и одит на оценката, посочена в 
параграф 3. 
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Or. en

Изменение 2090
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33а
Проверка на спазването на 

изискванията за защита на данните
1. Най-късно две години след 
извършването на оценката на 
въздействието съгласно член 33, 
параграф 1, администраторът — или 
обработващият лични данни от 
името на администратора —
извършва проверка на спазването на 
изискванията. Тази проверка на 
спазването на изискванията доказва, 
че обработването на лични данни се 
осъществява в съответствие с 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните. Тя доказва 
освен това способността на 
администратора на данни да се 
съобразява със самостоятелните 
решения на субектите на данни в 
съответствие с член 23а.
2. Проверката на спазването на 
изискванията се провежда 
периодично поне веднъж на две години 
или незабавно, ако има промяна на 
специфичните рискове, с които са 
свързани операциите по обработване.
3. Ако проверката на спазването на 
изискванията разкрие 
несъответствия с тези изисквания, 
тя включва препоръки за това как да 
се постигне пълно спазване на 
изискванията.
4. Проверката на спазването на 
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изискванията и нейните препоръки се 
документират. Администраторът, 
обработващият лични данни и 
представителят на администратора, 
ако има такъв, предоставят при 
поискване проверката на спазването 
на изискванията на надзорния орган.

Or. en

Обосновка

Администраторите следва да се съсредоточат върху защитата на личните данни 
през целия жизнен цикъл на данните от събирането през обработването до 
заличаването, като инвестират от самото начало в устойчива рамка за управление 
на данните и се придържат към нея с помощта на всеобхватен механизъм за 
съответствие. Вж. също съображения 71а, 71б, 71в и 74а.


