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Изменение 2091
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварително разрешение и
предварителна консултация

Предварителна консултация

Or. en

Изменение 2092
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварително разрешение и
предварителна консултация

Предварителна консултация

Or. en

Изменение 2093
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или 
обработващият лични данни, в 
зависимост от случая, получава 
разрешение от надзорния орган преди 
обработването на личните данни, за 
да се гарантира съответствието на 
планираното обработване с 
настоящия регламент, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 

заличава се
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субектите на данни, когато даден 
администратор или обработващ 
лични данни приема договорни клаузи 
съобразно член 42, параграф 2, буква г) 
или не предвижда подходящи 
гаранции в правнообвързващ 
инструмент съобразно член 42, 
параграф 5 за предаването на лични 
данни на трета държава или 
международна организация.

Or. en

Обосновка

Както правилно се посочва в съображение 70, общото задължение за уведомяване на 
надзорните органи относно обработването на лични данни създава административна 
и финансова тежест и то не следва да бъде заменяно от подобно задължение. 
Администраторите на данни по-скоро трябва да участват в консултации и да 
провеждат подробни оценки на въздействието, които само при поискване да бъдат 
предоставяни на надзорния орган.

Изменение 2094
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или 
обработващият лични данни, в 
зависимост от случая, получава 
разрешение от надзорния орган преди 
обработването на личните данни, за 
да се гарантира съответствието на 
планираното обработване с 
настоящия регламент, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данни, когато даден 
администратор или обработващ 
лични данни приема договорни клаузи 
съобразно член 42, параграф 2, буква г) 
или не предвижда подходящи 
гаранции в правнообвързващ 

заличава се
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инструмент съобразно член 42, 
параграф 5 за предаването на лични 
данни на трета държава или 
международна организация.

Or. en

Изменение 2095
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или 
обработващият лични данни, в 
зависимост от случая, получава 
разрешение от надзорния орган преди 
обработването на личните данни, за 
да се гарантира съответствието на 
планираното обработване с 
настоящия регламент, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данни, когато даден 
администратор или обработващ 
лични данни приема договорни клаузи 
съобразно член 42, параграф 2, буква г) 
или не предвижда подходящи 
гаранции в правнообвързващ 
инструмент съобразно член 42, 
параграф 5 за предаването на лични 
данни на трета държава или 
международна организация.

заличава се

Or. en

Изменение 2096
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или 
обработващият лични данни, в 
зависимост от случая, получава 
разрешение от надзорния орган преди 
обработването на личните данни, за 
да се гарантира съответствието на 
планираното обработване с 
настоящия регламент, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данни, когато даден 
администратор или обработващ 
лични данни приема договорни клаузи 
съобразно член 42, параграф 2, буква г) 
или не предвижда подходящи 
гаранции в правнообвързващ 
инструмент съобразно член 42, 
параграф 5 за предаването на лични 
данни на трета държава или 
международна организация.

заличава се

Or. en

Изменение 2097
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или 
обработващият лични данни, в 
зависимост от случая, получава 
разрешение от надзорния орган преди 
обработването на личните данни, за 
да се гарантира съответствието на 
планираното обработване с 
настоящия регламент, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данни, когато даден 
администратор или обработващ 

заличава се
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лични данни приема договорни клаузи 
съобразно член 42, параграф 2, буква г) 
или не предвижда подходящи 
гаранции в правнообвързващ 
инструмент съобразно член 42, 
параграф 5 за предаването на лични 
данни на трета държава или 
международна организация.

Or. en

Обосновка

Няма полезен принос към изискванията на регламента.

Изменение 2098
Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая, 
получава разрешение от надзорния 
орган преди обработването на личните 
данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данни, когато даден администратор или 
обработващ лични данни приема 
договорни клаузи съобразно член 42, 
параграф 2, буква г) или не предвижда 
подходящи гаранции в 
правнообвързващ инструмент съобразно 
член 42, параграф 5 за предаването на 
лични данни на трета държава или 
международна организация.

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая, 
получава разрешение от надзорния 
орган преди обработването на личните 
данни в съответствие с глава V или в 
случай че друга разпоредба в 
настоящия регламент го изисква, за 
да се гарантира съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данни, когато даден 
администратор или обработващ лични 
данни приема договорни клаузи 
съобразно член 42, параграф 2, буква г) 
или не предвижда подходящи гаранции 
в правнообвързващ инструмент 
съобразно член 42, параграф 5 за 
предаването на лични данни на трета 
държава или международна 
организация.

Or. en
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Обосновка

Уточнение, че предварителното разрешение е необходимо само при прехвърляне на 
определени данни към трети държави или ако други разпоредби го изискват. 
Оригиналният текст би могъл да се тълкува в смисъл, че за обработването на всички 
данни се изисква предварително разрешение.

Изменение 2099
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая,
получава разрешение от надзорния 
орган преди обработването на личните 
данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данни, когато даден администратор или 
обработващ лични данни приема 
договорни клаузи съобразно член 42, 
параграф 2, буква г) или не предвижда 
подходящи гаранции в 
правнообвързващ инструмент съобразно 
член 42, параграф 5 за предаването на 
лични данни на трета държава или 
международна организация.

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая,
ако не са наели длъжностно лице по 
защита на данните в своята
организация или ако не разполагат с 
валиден сертификат за обработване 
на данни с висок риск, получават
разрешение от надзорния орган преди 
обработването на личните данни, за да 
се гарантира съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данни, когато даден 
администратор или обработващ лични 
данни приема договорни клаузи 
съобразно член 42, параграф 2, буква г) 
или не предвижда подходящи гаранции 
в правнообвързващ инструмент 
съобразно член 42, параграф 5 за 
предаването на лични данни на трета 
държава или международна 
организация.

Or. es

Обосновка

Повдигнатите тук въпроси следва да се разглеждат в контекста на 
международното предаване на данни.
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Изменение 2100
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая, 
получава разрешение от надзорния 
орган преди обработването на личните 
данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данни, когато даден администратор или 
обработващ лични данни приема 
договорни клаузи съобразно член 42, 
параграф 2, буква г) или не предвижда 
подходящи гаранции в 
правнообвързващ инструмент 
съобразно член 42, параграф 5 за 
предаването на лични данни на трета 
държава или международна 
организация.

1. Администраторът или обработващият 
лични данни, в зависимост от случая, 
получава разрешение от надзорния 
орган преди обработването на личните 
данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данни, когато даден администратор или 
обработващ лични данни приема 
договорни клаузи съобразно член 42, 
параграф 2, буква г) или когато 
предава лични данни на трета държава 
или международна организация въз 
основа на дерогациите по член 44.

Or. en

Изменение 2101
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или 
обработващият лични данни, в 
зависимост от случая, получава 
разрешение от надзорния орган преди 
обработването на личните данни, за да 
се гарантира съответствието на 

1. Администраторът получава 
разрешение от надзорния орган преди 
обработването на личните данни, за да 
се гарантира съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
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планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данни, когато даден 
администратор или обработващ лични 
данни приема договорни клаузи 
съобразно член 42, параграф 2, буква г) 
или не предвижда подходящи гаранции 
в правнообвързващ инструмент 
съобразно член 42, параграф 5 за 
предаването на лични данни на трета 
държава или международна 
организация.

смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данни, когато даден 
администратор или обработващ лични 
данни приема договорни клаузи 
съобразно член 42, параграф 2, буква г) 
или не предвижда подходящи гаранции 
в правнообвързващ инструмент 
съобразно член 42, параграф 5 за 
предаването на лични данни на трета 
държава или международна 
организация.

Or. en

Изменение 2102
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или 
обработващият лични данни, в 
зависимост от случая, получава 
разрешение от надзорния орган преди 
обработването на личните данни, за 
да се гарантира съответствието на 
планираното обработване с
настоящия регламент, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данни, когато даден 
администратор или обработващ 
лични данни приема договорни клаузи 
съобразно член 42, параграф 2, буква г) 
или не предвижда подходящи 
гаранции в правнообвързващ 
инструмент съобразно член 42, 
параграф 5 за предаването на лични 
данни на трета държава или 
международна организация.

1. Когато оценката на въздействието 
е извършена в съответствие с член 33, 
администраторът трябва да се 
консултира с надзорния орган 
съгласно настоящия член, ако въпреки 
мерките, предвидени в оценката на 
въздействието за гарантиране на 
защитата на личните данни, 
администраторът счита, че е 
вероятно планираната обработка да 
доведе до сериозно накърняване на 
основните права и свободи на 
субектите на данни.

Or. en
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Обосновка

Има случаи, когато рисковете на дадена операция по обработване са такива, че 
администраторът следва да се консултира с надзорния орган, преди да реши дали да я 
извърши. Ако е била извършена оценка на въздействието върху защитата на данните, 
това следва да се вземе предвид.

Изменение 2103
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки по закон могат 
да дават за предварително 
разрешение обработването на лични 
данни от обществени или частни 
институции, които изпълняват 
задача от обществен интерес, като 
например участие в прилагането на 
социалното осигуряване или в 
общественото здравеопазване, за да се 
избегне обработване, което сериозно 
засяга основните права на субектите 
на данни.

Or. en

Изменение 2104
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При извършването на тази оценка 
администраторът трябва да има 
предвид някои фактори като: 
характера, обхвата и целите на 
планираното обработване; мерките, 
предвидени в оценката на 
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въздействието, за да се отговори на 
тези рискове; достиженията на 
техническия прогрес и разходите за 
въвеждането им.

Or. en

Обосновка

Това изменение следва да подпомогне администраторите, за да преценят дали е 
необходима предварителна консултация.

Изменение 2105
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или 
обработващият лични данни от 
името на администратора се 
консултира с надзорния орган преди 
обработването на лични данни, за да 
се гарантира съответствието на 
планираното обработване с 
настоящия регламент, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данните, когато:

заличава се

а) дадена оценка на въздействието 
върху защитата на данните, както е 
предвидена в член 33, показва, че 
поради своето естество, обхват или 
цели операциите по обработване има 
вероятност да създадат висока 
степен на конкретни рискове; или
б) надзорният орган счита за 
необходимо да извърши 
предварителна консултация относно 
операции по обработване, които има 
вероятност да създадат конкретни 
рискове за правата и свободите на 
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субектите на данните поради своето 
естество, обхват и/или цели и които 
са указани в съответствие с 
параграф 4.

Or. en

Изменение 2106
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или 
обработващият лични данни от 
името на администратора се 
консултира с надзорния орган преди 
обработването на лични данни, за да 
се гарантира съответствието на 
планираното обработване с 
настоящия регламент, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данните, когато:

заличава се

а) дадена оценка на въздействието 
върху защитата на данните, както е 
предвидена в член 33, показва, че 
поради своето естество, обхват или 
цели операциите по обработване има 
вероятност да създадат висока 
степен на конкретни рискове; или
б) надзорният орган счита за 
необходимо да извърши 
предварителна консултация относно
операции по обработване, които има 
вероятност да създадат конкретни 
рискове за правата и свободите на 
субектите на данните поради своето 
естество, обхват и/или цели и които 
са указани в съответствие с 
параграф 4.

Or. en
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Изменение 2107
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или 
обработващият лични данни от 
името на администратора се 
консултира с надзорния орган преди 
обработването на лични данни, за да се 
гарантира съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данните, когато:

2. Администраторът се консултира с 
надзорния орган преди обработването 
на лични данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, 
когато:

Or. en

Обосновка

Отговорността за консултиране с надзорния орган следва да бъде ясно разграничена.

Изменение 2108
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни от името на 
администратора се консултира с 
надзорния орган преди обработването 
на лични данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данните, когато:

2. Администраторът или обработващият 
лични данни от името на 
администратора може да се консултира 
с надзорния орган преди обработването 
на лични данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данните, когато:
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Or. en

Изменение 2109
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни от името на 
администратора се консултира с 
надзорния орган преди обработването 
на лични данни, за да се гарантира 
съответствието на планираното 
обработване с настоящия регламент, и 
по-специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за субектите на 
данните, когато:

2. Администраторът или обработващият 
лични данни от името на 
администратора, ако не са наели 
длъжностно лице по защита на 
данните в своята организация или ако 
не разполагат с валиден сертификат 
за обработване на данни с висок риск,
се консултира с надзорния орган преди 
обработването на лични данни, за да се 
гарантира съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данните, когато:

Or. es

Изменение 2110
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дадена оценка на въздействието 
върху защитата на данните, както е 
предвидена в член 33, показва, че 
поради своето естество, обхват или 
цели операциите по обработване има 
вероятност да създадат висока 
степен на конкретни рискове; или

заличава се

Or. en
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Обосновка

Както правилно се посочва в съображение 70, общото задължение за уведомяване на 
надзорните органи относно обработването на лични данни създава административна 
и финансова тежест и не следва да бъде заменяно от подобно задължение. 
Администраторите на данни по-скоро трябва да участват в консултации и да 
провеждат подробни оценки на въздействието, които само при поискване да бъдат 
предоставяни на надзорния орган.

Изменение 2111
Alexander Alvaro

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) надзорният орган счита за 
необходимо да извърши предварителна 
консултация относно операции по 
обработване, които има вероятност да 
създадат конкретни рискове за правата и 
свободите на субектите на данните 
поради своето естество, обхват и/или 
цели и които са указани в съответствие с 
параграф 4.

б) надзорният орган счита за 
необходимо да извърши предварителна 
консултация относно операции по 
обработване, които има вероятност да 
създадат конкретни рискове за правата и 
свободите на субектите на данните 
поради своето естество, обхват и/или 
цели и които са указани в съответствие с 
параграф 4; или

Or. en

Изменение 2112
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) администраторът приема 
договорни клаузи, както е предвидено 
в член 42, параграф 2, буква г), или не 
предвижда подходящи гаранции в 
правнообвързващ инструмент, както 
е предвидено в член 42, параграф 5, за 
предаването на лични данни на трета 
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държава или международна 
организация.

Or. en

Обосновка

Текстът е преместен тук от член 34, параграф 1.

Изменение 2113
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) администраторът приема 
договорни клаузи, както е предвидено 
в член 42, параграф 2, буква г), или не 
предвижда подходящи гаранции в 
правнообвързващ инструмент, както 
е предвидено в член 42, параграф 5, за 
предаването на лични данни на трета 
държава или международна 
организация.

Or. en

Изменение 2114
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато надзорният орган е на 
мнение, че планираното обработване 
не съответства на настоящия 
регламент, и по-специално когато 
рисковете са недостатъчно 
идентифицирани или смекчени, той 

заличава се
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забранява планираното обработване и 
прави подходящи предложения, за да 
коригира това несъответствие.

Or. en

Изменение 2115
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато надзорният орган е на 
мнение, че планираното обработване не 
съответства на настоящия регламент, и 
по-специално когато рисковете са 
недостатъчно идентифицирани или 
смекчени, той забранява планираното 
обработване и прави подходящи 
предложения, за да коригира това 
несъответствие.

3. Когато компетентният надзорен
орган установи в съответствие със 
своите правомощия, че планираното 
обработване не съответства на 
настоящия регламент, и по-специално 
когато рисковете са недостатъчно 
идентифицирани или смекчени, той 
забранява планираното обработване и 
прави подходящи предложения, за да 
коригира това несъответствие. Такова 
решение подлежи на обжалване пред 
компетентен съд и изпълнението му 
може да бъде спряно за времето на  
обжалване, освен ако обработването 
нанася сериозна непосредствена вреда 
на субектите на данни.

Or. en

Изменение 2116
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато надзорният орган е на 
мнение, че планираното обработване не 
съответства на настоящия регламент, и 

3. Когато компетентният надзорен
орган е на мнение, че планираното 
обработване не съответства на 
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по-специално когато рисковете са 
недостатъчно идентифицирани или 
смекчени, той забранява планираното 
обработване и прави подходящи 
предложения, за да коригира това 
несъответствие.

настоящия регламент, и по-специално 
когато рисковете са недостатъчно 
идентифицирани или смекчени, той 
забранява планираното обработване и 
прави подходящи предложения, за да 
коригира това несъответствие.

Or. en

Изменение 2117
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато надзорният орган е на 
мнение, че планираното обработване не 
съответства на настоящия регламент, и 
по-специално когато рисковете са 
недостатъчно идентифицирани или 
смекчени, той забранява планираното 
обработване и прави подходящи 
предложения, за да коригира това 
несъответствие.

3. Когато компетентният надзорен
орган установи в съответствие със 
своите правомощия, че планираното 
обработване не съответства на 
настоящия регламент, и по-специално 
когато рисковете са недостатъчно 
идентифицирани или смекчени, той 
забранява планираното обработване и 
прави подходящи предложения, за да 
коригира това несъответствие. Такова 
решение подлежи на обжалване пред 
компетентен съд и изпълнението му 
може да бъде спряно за времето на  
обжалване, освен ако обработването 
нанася сериозна непосредствена вреда 
на субектите на данни.

Or. en

Изменение 2118
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато надзорният орган е на мнение, 
че планираното обработване не
съответства на настоящия регламент, и 
по-специално когато рисковете са 
недостатъчно идентифицирани или 
смекчени, той забранява планираното 
обработване и прави подходящи 
предложения, за да коригира това 
несъответствие.

3. Когато надзорният орган е на мнение, 
че планираното обработване, посочено в 
параграф 2, няма да съответства на 
настоящия регламент, той дава 
подходящи препоръки на 
администратора на данните в срок 
от 6 седмици след искането за 
консултация. Този срок може да бъде 
удължен с още един месец с оглед  
сложността на планираното 
обработване. Когато се прилага 
удълженият срок, администраторът 
или обработващият лични данни се 
уведомяват в срок от един месец от 
получаване на искането относно 
причините за забавянето.

Or. en

Обосновка

Посочената процедура функционира по-добре.

Изменение 2119
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган създава и 
оповестява публично списък на 
операциите по обработване, за които 
се провежда предварителна 
консултация съгласно параграф 2, 
буква б). Надзорният орган съобщава 
тези списъци на Европейския 
комитет по защита на данните.

заличава се

Or. en



AM\929512BG.doc 21/143 PE506.168v02-00

BG

Изменение 2120
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган създава и 
оповестява публично списък на 
операциите по обработване, за които 
се провежда предварителна 
консултация съгласно параграф 2, 
буква б). Надзорният орган съобщава 
тези списъци на Европейския 
комитет по защита на данните.

заличава се

Or. en

Изменение 2121
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган създава и 
оповестява публично списък на 
операциите по обработване, за които се 
провежда предварителна 
консултация съгласно параграф 2, 
буква б). Надзорният орган съобщава 
тези списъци на Европейския 
комитет по защита на данните.

4. Надзорният орган създава и 
оповестява публично списък на 
операциите по обработване, които
могат да представляват висока 
степен на специфични рискове, като в 
такива случаи обработването се 
забранява и обработващите лични 
данни правят съответните 
предложения за постигане на 
съответствие, когато надзорният 
орган е на мнение, че планираното 
обработване не е в съответствие с 
настоящия регламент. 

Or. en



PE506.168v02-00 22/143 AM\929512BG.doc

BG

Изменение 2122
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Надзорният орган създава и 
оповестява публично списък на 
операциите по обработване, за които се
провежда предварителна консултация 
съгласно параграф 2, буква б). 
Надзорният орган съобщава тези 
списъци на Европейския комитет по 
защита на данните.

4. Надзорният орган създава и 
оповестява публично списък на 
операциите по обработване, за които се 
препоръчва предварителна консултация 
съгласно параграф 2, буква б). 
Надзорният орган съобщава тези 
списъци на Европейския комитет по 
защита на данните.

Or. en

Обосновка

Предварителната консултация е един от начините администраторът на лични данни 
да постигне съответствие с предложението за регламент, но това не е 
единственият начин. Предварителната консултация не следва да бъде задължителна, 
като администраторът на данни сам следва да реши какви мерки ще предприеме, за 
да гарантира съответствие.

Изменение 2123
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато в списъка, предвиден в 
параграф 4, са включени дейности по 
обработване на данни, които са 
свързани с предлагането на стоки или 
услуги на субекти на данни в няколко 
държави членки или за наблюдение на 
тяхното поведение, или могат 
съществено да засегнат свободното 
движение на лични данни в рамките 
на Съюза, надзорният орган прилага 
механизма за съгласуваност, посочен в 

заличава се
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член 57, преди приемането на списъка.

Or. en

Изменение 2124
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато в списъка, предвиден в 
параграф 4, са включени дейности по 
обработване на данни, които са 
свързани с предлагането на стоки или 
услуги на субекти на данни в няколко 
държави членки или за наблюдение на 
тяхното поведение, или могат 
съществено да засегнат свободното 
движение на лични данни в рамките 
на Съюза, надзорният орган прилага 
механизма за съгласуваност, посочен в 
член 57, преди приемането на списъка.

заличава се

Or. en

Изменение 2125
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато в списъка, предвиден в 
параграф 4, са включени дейности по 
обработване на данни, които са 
свързани с предлагането на стоки или 
услуги на субекти на данни в няколко 
държави членки или за наблюдение на 
тяхното поведение, или могат 
съществено да засегнат свободното 
движение на лични данни в рамките на 

5. Когато в списъка, предвиден в 
параграф 4, са включени дейности по 
обработване на данни, които са 
свързани с предлагането на стоки или 
услуги на субекти на данни в няколко 
държави членки или за наблюдение на 
тяхното поведение, или могат 
съществено да засегнат свободното 
движение на лични данни в рамките на 
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Съюза, надзорният орган прилага 
механизма за съгласуваност, посочен в 
член 57, преди приемането на списъка.

Съюза, Европейският комитет по 
защита на данните изготвя насоки, 
за да се гарантира последователното 
прилагане, като се вземат предвид 
конкретните обстоятелства в 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Надзорният орган е в най-добрата позиция за оценка на индивидуалните операции по 
обработване. Европейският комитет по защита на данните може да бъде полезен 
при изготвянето на насоки за еднакво прилагане на предложения регламент, но е 
изключително важно да се отчетат конкретните обстоятелства в държавите 
членки.

Изменение 2126
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или 
обработващият лични данни 
предоставя на надзорния орган 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните, предвидена в 
член 33, и при поискване всякаква 
друга информация, която позволява на 
надзорния орган да извърши оценка на 
съответствието на обработването, и 
по-специално на рисковете за 
защитата на личните данни на 
субекта на данни и на съответните 
гаранции.

заличава се

Or. en

Изменение 2127
Louis Michel
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или 
обработващият лични данни 
предоставя на надзорния орган 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните, предвидена в 
член 33, и при поискване всякаква 
друга информация, която позволява на 
надзорния орган да извърши оценка на 
съответствието на обработването, и 
по-специално на рисковете за 
защитата на личните данни на 
субекта на данни и на съответните 
гаранции.

заличава се

Or. en

Изменение 2128
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или 
обработващият лични данни
предоставя на надзорния орган оценката 
на въздействието върху защитата на 
данните, предвидена в член 33, и при 
поискване всякаква друга информация, 
която позволява на надзорния орган да 
извърши оценка на съответствието на 
обработването, и по-специално на 
рисковете за защитата на личните данни 
на субекта на данни и на съответните 
гаранции.

6. Администраторът предоставя на 
надзорния орган при поискване 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните съгласно член 33 и 
всякаква друга информация, която 
позволява на надзорния орган да 
извърши оценка на съответствието на 
обработването, и по-специално на 
рисковете за защитата на личните данни 
на субекта на данни и на съответните 
гаранции.

Or. en
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Обосновка

Както правилно се посочва в съображение 70, общото задължение за уведомяване на 
надзорните органи относно обработването на лични данни създава административна 
и финансова тежест и то не следва да бъде заменяно от подобно задължение. 
Администраторите на данни по-скоро трябва да участват в консултации и да 
провеждат подробни оценки на въздействието, които само при поискване да бъдат 
предоставяни на надзорния орган.

Изменение 2129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или 
обработващият лични данни
предоставя на надзорния орган оценката 
на въздействието върху защитата на 
данните, предвидена в член 33, и при 
поискване всякаква друга информация, 
която позволява на надзорния орган да 
извърши оценка на съответствието на 
обработването, и по-специално на 
рисковете за защитата на личните данни 
на субекта на данни и на съответните 
гаранции.

6. Администраторът предоставя на 
надзорния орган при поискване 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните съгласно член 33 и 
всякаква друга информация, която 
позволява на надзорния орган да 
извърши оценка на съответствието на 
обработването, и по-специално на 
рисковете за защитата на личните данни 
на субекта на данни и на съответните 
гаранции.

Or. en

Изменение 2130
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки могат да се 
консултират с надзорния орган при 
изготвянето на законодателна мярка, 
която да бъде приета от 

заличава се



AM\929512BG.doc 27/143 PE506.168v02-00

BG

националния парламент, или на 
мярка, основаваща се на такава 
законодателна мярка, която определя 
естеството на обработването, за да 
се гарантира съответствието на 
планираното обработване с 
настоящия регламент, и по-
специално за да се смекчат 
съпътстващите рискове за 
субектите на данни.

Or. es

Обосновка

Макар че следва се приеме като положителен момент, че в рамките на 
законодателните процедури се провеждат консултации, с оглед да се постигне 
целесъобразност и качество на планираните разпоредби, считаме, че регламентът на 
Съюза не е подходящ правен акт, в който да се предвиждат разпоредби от такова 
естество, засягащи законодателния процес в държавите членки.

Изменение 2131
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки могат да се 
консултират с надзорния орган при 
изготвянето на законодателна мярка, 
която да бъде приета от националния 
парламент, или на мярка, основаваща се 
на такава законодателна мярка, която 
определя естеството на обработването, 
за да се гарантира съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данни.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en
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Изменение 2132
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки могат да се 
консултират с надзорния орган при 
изготвянето на законодателна мярка, 
която да бъде приета от националния 
парламент, или на мярка, основаваща се 
на такава законодателна мярка, която 
определя естеството на обработването, 
за да се гарантира съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данни.

7. Държавите членки могат да се 
консултират с надзорния орган при 
изготвянето на законодателна мярка, 
която да бъде приета от националния 
парламент, или на мярка, основаваща се 
на такава законодателна мярка, която 
определя естеството на обработването, 
за да се покаже съответствието на 
планираното обработване с настоящия 
регламент, и по-специално за да се 
смекчат съпътстващите рискове за 
субектите на данни.

Or. en

Изменение 2133
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
определянето на високата степен от 
конкретните рискове, посочени в 
параграф 2, буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 2134
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
определянето на високата степен от 
конкретните рискове, посочени в 
параграф 2, буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 2135
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
определянето на високата степен от 
конкретните рискове, посочени в 
параграф 2, буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 2136
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
определянето на високата степен от 
конкретните рискове, посочени в 
параграф 2, буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 2137
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
определянето на високата степен от 
конкретните рискове, посочени в 
параграф 2, буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 2138
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията може да установи
образци и процедури за 
предварителните разрешения и 

9. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 за 
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консултации, посочени в параграфи 1 и
2, както и образци и процедури за 
информирането на надзорните органи 
съгласно параграф 6. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

целите на установяването на образци 
и процедури за предварителните 
разрешения и консултации, посочени в 
параграф 2, както и образци и 
процедури за информирането на 
надзорните органи съгласно параграф 6.

Or. en

Изменение 2139
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията може да установи образци 
и процедури за предварителните 
разрешения и консултации, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и образци и 
процедури за информирането на 
надзорните органи съгласно параграф 6. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

9. Комисията може да установи образци 
за предварителните разрешения и 
консултации, посочени в параграфи 1 и 
2, както и образци за информирането на 
надзорните органи съгласно параграф 6. 
Тези актове за изпълнение се приемат, 
след като се поиска становището на 
Европейския комитет по защита на 
данните, в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2140
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията може да установи образци 
и процедури за предварителните
разрешения и консултации, посочени в

9. Комисията може да установи образци 
и процедури за предварителните 
консултации, посочени в параграф 2, 
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параграфи 1 и 2, както и образци и 
процедури за информирането на 
надзорните органи съгласно параграф 6. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

както и образци и процедури за 
информирането на надзорните органи 
съгласно параграф 6. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 87, параграф 2.

Or. en

Изменение 2141
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Комисията може да установи образци 
и процедури за предварителните 
разрешения и консултации, посочени в 
параграфи 1 и 2, както и образци и 
процедури за информирането на 
надзорните органи съгласно параграф 
6. Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

9. Комисията може да установи 
незадължителни образци и процедури 
за предварителните разрешения. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2142
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35– заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Определяне на длъжностното лице по 
защита на данните

Определяне на орган по защита на 
данните или на длъжностното лице по 
защита на данните

Or. en
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Изменение 2143
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните или 
привличат достатъчно външни 
консултанти във всички случаи, 
когато:

а) обработването се извършва от 
публичен орган или структура; или

а) обработването се извършва от 
публичен орган или структура; или

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 души 
или повече; или 

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 души 
или повече; или 

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение на 
субекти на данни;

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение на 
субекти на данни.

Възможно е обработващият лични 
данни вече да е нает от 
предприятието и да изпълнява 
задълженията си на непълен работен 
ден, като докладва на борда на 
предприятието, организацията или 
обществения орган, който носи 
крайната отговорност и се отчита.

Or. en

Изменение 2144
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и 
обработващият лични данни
определят длъжностно лице по 
защита на данните във всички случаи,
когато:

1. Държавите членки насърчават 
определянето на длъжностно лице по 
защита на данните от 
администратора на данни и 
обработващия лични данни и могат 
да изискват такова определяне в 
някои случаи, предвидени в 
националното им законодателство.

а) обработването се извършва от 
публичен орган или структура; или
б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 
души или повече; или
в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции 
по обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение 
на субекти на данни;

Or. en

Изменение 2145
Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните само когато:

Or. en

Изменение 2146
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят орган по
защита на данните или длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

Or. en

Изменение 2147
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Администраторът и обработващият 
лични данни може да определят 
длъжностно лице по защита на данните 
във всички случаи, когато:

Or. es

Обосновка

Най-ефективният начин за постигане на тази цел не е задължителното прилагане, а 
повишаването на осведомеността и предлагането на стимули. Затова назначаването 
на длъжностно лице по защита на данните следва да бъде доброволно, а не 
задължително.

Изменение 2148
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят орган по 
защита на данните или длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

Or. en

Изменение 2149
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Администраторът определя
длъжностно лице по защита на данните 
във всички случаи, когато:

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение на член 33, параграф 1 означава също, че задължението за 
назначаване на ДЛЗД не може да се прилага за обработващия лични данни. Затова 
текстът за обработващия лични данни е изтрит. Независимо от това 
обработващият лични данни може да вземе решение да назначи ДЛЗД.

Изменение 2150
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 

1. Администраторът и обработващият 
лични данни преценяват дали да 
определят длъжностно лице по защита 
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случаи, когато: на данните във всички случаи, когато:

Or. en

Обосновка

Не във всички случаи е необходим орган по защита на данните.

Изменение 2151
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Освен ако вече не се извършват 
такива задачи, администраторът и 
обработващият лични данни определят 
длъжностно лице по защита на данните
съгласно определението в член 4 във 
всички случаи, когато:

Or. en

Изменение 2152
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят поне едно
длъжностно лице по защита на данните, 
след като получат одобрение от 
представителите на служителите 
на предприятието, във всички случаи, 
когато:

Or. de
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Изменение 2153
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят или наемат 
външно лице за длъжностно лице по 
защита на данните във всички случаи, 
когато:

Or. en

Изменение 2154
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят заедно с 
представителите на работниците 
длъжностно лице по защита на данните 
във всички случаи, когато:

Or. en

Изменение 2155
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните, което 
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случаи, когато: отговаря за надзора и спазването на 
защитата на данните, във всички 
случаи, когато:

Or. en

Изменение 2156
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът и обработващият 
лични данни определят длъжностно 
лице по защита на данните във всички 
случаи, когато:

1. Администраторът и обработващият 
лични данни следва да определят 
длъжностно лице по защита на данните 
във всички случаи, когато:

Or. pl

Изменение 2157
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработването се извършва от 
публичен орган или структура; или

заличава се

Or. en

Изменение 2158
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обработването се извършва от 
публичен орган или структура; или

заличава се

Or. es

Изменение 2159
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) когато рисковете, посочени в 
член 33, параграф 2, не могат да 
бъдат пренебрегнати, дори ако 
основната дейност на дружеството 
не е обработване на данни;

Or. en

Изменение 2160
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 
души или повече; или

заличава се

Or. en

Изменение 2161
Jan Mulder
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 
души или повече; или

заличава се

Or. en

Обосновка

Броят на служителите не е критерий за определяне на необходимостта от 
обработване на данните.

Изменение 2162
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 
души или повече;

заличава се

Or. de

Изменение 2163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 
души или повече; или

заличава се

Or. es
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Изменение 2164
Janusz Wojciechowski

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 
души или повече; или

заличава се

Or. pl

Изменение 2165
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 
души или повече; или

б) съществуват поне два от рисковите 
фактори, посочени в член 5б, 
параграфи 1—10;

Or. en

Обосновка

Членът се изменя в съответствие със спазването на контекста и принципите за риск 
съгласно членове 5а (нов) и 5б (нов).

Изменение 2166
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 

б) обработването се извършва от 
предприятие и резултатите от оценка
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души или повече; или на въздействието върху 
неприкосновеността на личния 
живот, както е посочено в член 33, за 
обработването, свързани с неговите 
основните дейности, особено 
основните дейности, които поради  
своето естество, обхват или цели 
изискват редовно и систематично 
наблюдение на субектите на данни, 
показват висока степен на риск за 
правата и свободите на субектите на 
данни, най-вече за правото им на 
неприкосновеност на личния живот, 
независимо от мерките, предприети 
от администратора или 
обработващия лични данни за 
намаляване на тези рискове; във 
всички останали случаи определянето 
на длъжностно лице по защита на 
данните не е задължително;

Or. en

Обосновка

Критерият за размер на организацията (над 250 служители) не е от полза за 
разграничаване на организациите по отношение на обхвата на настоящия член. 
Вместо това в член 35 би бил по-подходящ подход, основан на риска, за постигане на 
целите на настоящия регламент. Ето защо назначаването на длъжностно лице по 
защита на данните (ДЛЗД) следва да се изисква само, ако операцията по обработване 
на данни, свързана с основните дейности, представлява висока степен на риск. Само в 
такава високорискова ситуация е оправдано задължителното назначаване на ДЛЗД. 
Във всички останали случаи назначаването на ДЛЗД не следва да бъде задължително.

Изменение 2167
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 души 
или повече; или

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 50 души 
или повече, или когато дадено 
предприятие обработва лични данни, 
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като основната му дейност или 
обработването се извършват за 
специални категории лични данни, 
както е посочено в член 9, параграф 1;

Or. en

Изменение 2168
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 души 
или повече; или

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 500 души 
или повече; или

Or. en

Изменение 2169
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 души 
или повече; или

б) обработването се извършва от 
юридическо лице и се отнася за повече 
от 500 субекта на данни на година 
или от предприятие, в което работят 
250 души или повече, или когато 
обработването се извършва за 
специални категории лични данни, 
съгласно посоченото в член 9, 
параграф 1; или

Or. en
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Изменение 2170
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 
души или повече; или

б) обработването се извършва от 
юридическо лице и се отнася за повече 
от 500 субекта на данни на година; 
или

Or. en

Изменение 2171
Carmen Romero López

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 души 
или повече; или

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 души 
или повече, или се отнася за някоя от 
специалните категории лични данни, 
посочени в член 9, параграф 1, или за 
лични данни, чието обработване 
може да представлява икономически 
риск или риск, свързан със заетостта 
на заинтересованото лице или да 
увреди доброто му име;

Or. es

Обосновка

Въвежда се изискване, свързано с концепцията за риск при обработването на данни, 
независимо от размера на предприятието. Всяко обработване на данни, които спадат 
към посочените по-горе категории, или които могат да повлияят на активите, 
трудовите отношения или доброто име на заинтересованото лице, биха могли да 
представляват значителен риск за нея.
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Изменение 2172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 души 
или повече;

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 50 души 
или повече;

Or. de

Изменение 2173
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 
души или повече; или 

б) обработването се извършва от 
юридическо лице и се отнася за повече 
от 250 субекта на данни годишно; или

Or. fr

Изменение 2174
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 250 души 
или повече;

б) обработването се извършва от 
предприятие, в което работят 50 души 
или повече;

Or. de
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Изменение 2175
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) събирането или обработването на 
данни се отнася за най-малко 250 
субекти на данни на година;

Or. de

Изменение 2176
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните дейности на
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции 
по обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение 
на субекти на данни;

заличава се

Or. en

Обосновка

Членът се заличава в съответствие с изменението на буква б) по отношение на 
спазването на контекста и принципите за риск съгласно членове 5а (нов) и 5б (нов).

Изменение 2177
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции 
по обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение 
на субекти на данни;

заличава се

Or. en

Обосновка

Критерият за размер на организацията (над 250 служители) не е от полза за 
разграничаване на организациите по отношение на обхвата на настоящия член. 
Вместо това в член 35 би бил по-подходящ подход, основан на риска, за постигане на 
целите на настоящия регламент. Ето защо назначаването на длъжностно лице по 
защита на данните (ДЛЗД) следва да се изисква само, ако операцията по обработване 
на данни, свързана с основните дейности, представлява висока степен на риск. Само в 
такава високорискова ситуация е оправдано задължителното назначаване на ДЛЗД. 
Във всички останали случаи назначаването на ДЛЗД не следва да бъде задължително.

Изменение 2178
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции 
по обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение 
на субекти на данни;

заличава се

Or. es

Изменение 2179
Axel Voss
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение на 
субекти на данни;

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение на 
субекти на данни; основните дейности 
следва да се определят като 
дейности, при които 50 % от 
годишния оборот вследствие на 
продажбата на данни или приходи, е 
получен от използването на тези 
данни; по отношение на защитата на 
данните, дейностите по обработване 
на данни, които не представляват 
повече от 50 % от оборота на 
предприятията, се считат за 
вторични.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2180
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение на 

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение на 
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субекти на данни; субекти на данни; основните дейности 
следва да се определят като 
дейности, при които 50 % от 
годишния оборот вследствие на 
продажбата на данни или приходи, е 
получен от тези данни; по отношение 
на защитата на данните, 
дейностите по обработване на данни, 
които не представляват повече от 
50 % от оборота на предприятието, 
се считат за вторични.

Or. en

Обосновка

Определянето на длъжностни лица по защита на данните следва да се счита за 
необходимо, единствено когато основните дейности на предприятието се отнасят до 
обработване на лични данни.

Изменение 2181
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение на 
субекти на данни;

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват, обем и/или цели 
изискват редовно и систематично 
наблюдение на субекти на данни;

Or. fr

Изменение 2182
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване, които поради своето 
естество, обхват и/или цели изискват 
редовно и систематично наблюдение 
на субекти на данни;

в) основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни се състоят от операции по 
обработване с цел предаване, анонимно 
предаване, проучване на пазара или на 
общественото мнение.

Or. de

Изменение 2183
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При преценката дали да назначи 
длъжностно лице по защита на 
данните администраторът или 
обработващият лични данни трябва 
да вземе предвид фактори като 
характера, обхвата и целите на 
обработването, рисковете за 
основните права и свободи на 
субектите на данни, които могат да 
възникнат от него, другите мерки, 
които се предлагат, за да се спази 
настоящия регламент, и 
ефективността на разходите.

Or. en

Обосновка

Администраторът или обработващият лични данни са тези, които следва да имат 
първото и основно задължение да преценят дали да се назначи длъжностно лице по 
защита на данните.
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Изменение 2184
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки могат да 
предвидят в националното си 
законодателство изискване 
администраторите или 
обработващите лични данни да 
назначават длъжностното лице по 
защита на данните за целите на 
настоящия регламент. В този случай 
държавите членки трябва най-
малкото да се съобразят с 
факторите, посочени в параграф 1а. 
Всяка подобна мярка се съобщава на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Държавите членки, в съответствие със своите вътрешни правни и регулаторни 
практики, следва да могат да решат дали да изискат назначаването на длъжностно 
лице по защита на данните във всички случаи или в тези, които пораждат определени 
рискове.

Изменение 2185
Станимир Илчев

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, 
буква б), група предприятия може да 
назначи едно единствено длъжностно 
лице по защита на данните.

заличава се

Or. de
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Изменение 2186
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, 
буква б), група предприятия може да 
назначи едно единствено длъжностно 
лице по защита на данните.

2. Група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните.

Or. en

Обосновка

Няма основателна причина за ограничаване на тази възможност.

Изменение 2187
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, буква 
б), група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните.

2. В случаите, посочени в параграф 1, 
група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните.

Or. en

Изменение 2188
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, буква 2. В случая, посочен в параграф 1, буква 
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б), група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните.

б), група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице или 
орган по защита на данните.

Or. en

Изменение 2189
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, 
буква б), група предприятия може да 
назначи едно единствено длъжностно 
лице по защита на данните.

2. Група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните.

Or. en

Изменение 2190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, 
буква б), група предприятия може да 
назначи едно единствено длъжностно 
лице по защита на данните.

2. Група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните.

Or. es

Изменение 2191
Wim van de Camp

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, 
буква б), група предприятия може да 
назначи едно единствено длъжностно 
лице по защита на данните.

2. Група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните.

Or. en

Обосновка

Последващо изменение с оглед на изменението на член 35, параграф 1.

Изменение 2192
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, 
буква б), група предприятия може да 
назначи едно единствено длъжностно 
лице по защита на данните.

2. Група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните.

Or. en

Изменение 2193
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, буква 
б), група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните.

2. В случая, посочен в параграф 1, буква 
б), група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните. Дадена 
корпоративна група може също така 
да назначи едно единствено 
длъжностно лице по защита на 
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данните за една или повече операции 
по обработване от няколко 
организации в нея.

Or. fr

Изменение 2194
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, 
буква б), група предприятия може да 
назначи едно единствено длъжностно 
лице по защита на данните.

2. Група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице или 
орган по защита на данните.

Or. en

Изменение 2195
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случая, посочен в параграф 1, буква 
б), група предприятия може да назначи 
едно единствено длъжностно лице по 
защита на данните.

2. В случая, посочен в параграф 1, буква 
б), група предприятия може да назначи 
главно длъжностно лице по защита на 
данните, ако се гарантира, че има 
лесен достъп до него от всяко място 
на дейност, както и че има най-малко 
едно длъжностно лице по защита на 
данните за всяка държава членка.

Or. de



AM\929512BG.doc 57/143 PE506.168v02-00

BG

Изменение 2196
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случая, посочен в параграф 1, 
буква б, членове 33 и 34 не се 
прилагат.

Or. en

Изменение 2197
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура.

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, орган
по защита на данните или
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура.

Or. en

Изменение 2198
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато администраторът или 3. Когато администраторът или 
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обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура.

обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, орган 
по защита на данните или
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура.

Or. en

Изменение 2199
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура.

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура. Няколко публични органи 
или структури могат също, вземайки 
предвид своята организационна 
структура, съвместно да определят 
длъжностно лице по защита на 
данните.

Or. en

Обосновка

Възможността няколко публични органа или структури съвместно да определят 
длъжностно лице по защита на данните е от голямо значение за малките и средни 
публични органи и структури. На практика държавните органи често си 
сътрудничат в областта на обработването на данни.
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Изменение 2200
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура.

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, 
длъжностното лице или лица по защита 
на данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура.

Or. en

Изменение 2201
Alexandra Thein

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура.

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура. Държавите членки могат 
да приемат специални правила, които 
да предвиждат определянето на 
длъжностно лице по защита на 
данните за групи от лица, заемащи 
обществена длъжност.

Or. en
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Обосновка

Службите на обществените длъжностни лица обикновено нямат размер и 
структура, съпоставими с другите публични органи. В много случаи публичният орган 
може да се състои само от едно компетентно лице: самото обществено длъжностно 
лице. Ето защо държавите членки следва най-малкото да имат възможността да 
предвиждат определянето на съвместно длъжностно лице по защита на данните за 
група от лица, заемащи обществена длъжност (напр. на равнището на 
професионалния надзорен орган).

Изменение 2202
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде назначено да 
отговаря за няколко от неговите звена, 
като се отчита организационната 
структура на обществения орган или 
структура.

3. Когато администраторът или 
обработващият лични данни е 
обществен орган или структура, едно 
единствено длъжностно лице по 
защита на данните може да бъде 
назначено да отговаря за няколко 
такива органа или структури, като се 
отчита организационната им структура 
и размер.

Or. en

Обосновка

По-ясна формулировка.

Изменение 2203
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато администраторът 
принадлежи към професионален орган 
или организация на 
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администраторите от същия сектор, 
той може да назначи длъжностно 
лице по защита на данните, което е 
надлежно оправомощено от 
съответния орган. 

Or. fr

Обосновка

Обединяването има неоспоримото предимство, че предоставя ясно виждане за 
особените характеристики на дадена професия по отношение на защитата на 
данните и по-голяма осведоменост от страна на съответните администратори. 
Предложеното изменение ще даде възможност на професионалните организации да 
назначават съвместни длъжностни лица по защита на данните, като оставят на 
съответните специалисти свободата да решават дали или да използват услугата или 
не.

Изменение 2204
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаи, различни от посочените в 
параграф 1, администраторът или 
обработващият лични данни или 
сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни, могат да определят 
длъжностно лице по защита на 
данните.

заличава се

Or. en

Изменение 2205
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаи, различни от посочените в
параграф 1, администраторът или 
обработващият лични данни или 
сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни, могат да определят 
длъжностно лице по защита на данните.

4. В случаи, различни от посочените в 
параграф 1, администраторът или 
обработващият лични данни или 
сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни, могат да определят 
организация по защита на данните 
или длъжностно лице по защита на 
данните.

Or. en

Изменение 2206
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаи, различни от посочените в 
параграф 1, администраторът или 
обработващият лични данни или 
сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни, могат да определят 
длъжностно лице по защита на данните.

4. Администраторът или обработващият 
лични данни или сдруженията и другите 
структури, представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни, могат да определят 
длъжностно лице по защита на данните.

Or. es

Изменение 2207
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случаи, различни от посочените в 4. В случаи, различни от посочените в 
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параграф 1, администраторът или 
обработващият лични данни или 
сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни, могат да определят 
длъжностно лице по защита на данните.

параграф 1, администраторът или 
обработващият лични данни или 
сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни, могат да определят 
длъжностно лице или лица по защита на 
данните.

Or. en

Изменение 2208
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато администраторът 
принадлежи към професионален орган 
или организация на 
администраторите от същия сектор, 
той може да назначи длъжностно 
лице по защита на данните, което е 
надлежно оправомощено от 
съответния орган. 

Or. fr

Изменение 2209
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Администраторът или 
обработващият лични данни 
определя длъжностното лице по 
защита на данните въз основа на 
неговите професионални качества, и 

заличава се
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по-специално въз основа на 
експертните му познания в областта 
на законодателството и практиките 
за защита на данните и 
способността му да изпълнява 
задачите, посочени в член 37. 
Необходимото ниво на експертни 
познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, 
която е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

Or. en

Изменение 2210
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя длъжностното 
лице по защита на данните въз основа 
на неговите професионални качества, и 
по-специално въз основа на експертните 
му познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността му да 
изпълнява задачите, посочени в член 37. 
Необходимото ниво на експертни 
познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя орган по защита 
на данните или длъжностното лице по 
защита на данните въз основа на 
неговите професионални качества, и по-
специално въз основа на експертните му 
познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността му да 
изпълнява задачите, посочени в член 37. 
Необходимото ниво на експертни 
познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

Or. en
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Изменение 2211
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя длъжностното 
лице по защита на данните въз основа 
на неговите професионални качества, и 
по-специално въз основа на експертните 
му познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността му да 
изпълнява задачите, посочени в член 37. 
Необходимото ниво на експертни 
познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя длъжностното 
лице по защита на данните въз основа 
на неговите професионални качества и 
по-специално, въз основа на 
експертните му познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността му да 
изпълнява задачите, посочени в член 37,
по строго професионални критерии. 
Необходимото ниво на експертни 
познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

Or. es

Изменение 2212
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя длъжностното 
лице по защита на данните въз основа 
на неговите професионални качества, и 
по-специално въз основа на експертните 
му познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността му да 
изпълнява задачите, посочени в член 37. 
Необходимото ниво на експертни 

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя длъжностното 
лице или лица по защита на данните въз 
основа на техните професионални 
качества, и по-специално въз основа на 
експертните им познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността им да 
изпълняват задачите, посочени в член 
37. Необходимото ниво на експертни 
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познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

Or. en

Изменение 2213
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя длъжностното 
лице по защита на данните въз основа 
на неговите професионални качества, и 
по-специално въз основа на експертните 
му познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността му да 
изпълнява задачите, посочени в член 37. 
Необходимото ниво на експертни 
познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя, след 
одобрението на представителите на 
служителите в предприятието,
длъжностното лице по защита на 
данните въз основа на неговите 
професионални качества, и по-
специално въз основа на експертните му 
познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността му да 
изпълнява задачите, посочени в член 37. 
Необходимото ниво на експертни 
познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.
Администраторът или 
обработващият лични данни 
гарантират, че длъжностното лице 
по защита на данните има 
възможност за по-нататъшно 
обучение и обучение на работното 
място за тяхна сметка.

Or. de
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Изменение 2214
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя длъжностното 
лице по защита на данните въз основа 
на неговите професионални качества, и 
по-специално въз основа на експертните 
му познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността му да 
изпълнява задачите, посочени в член 37. 
Необходимото ниво на експертни 
познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

5. Администраторът или обработващият 
лични данни определя длъжностното 
лице по защита на данните след 
консултиране с представители на 
служителите въз основа на неговите 
професионални качества, и по-
специално въз основа на експертните му 
познания в областта на 
законодателството и практиките за 
защита на данните и способността му да 
изпълнява задачите, посочени в член 37. 
Необходимото ниво на експертни 
познания се определят по-специално в 
съответствие с извършваното 
обработване на данни и защитата, която 
е необходима за личните данни, 
обработвани от администратора или 
обработващия лични данни.

Or. en

Изменение 2215
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или 
обработващият лични данни 
гарантира, че всички други 
професионални задължения на 
длъжностното лице по защита на 
данните са съвместими със задачите 
и задълженията му като 

заличава се
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длъжностно лице по защита на 
данните и не водят до конфликт на 
интереси.

Or. en

Обосновка

Това е прекалено ограничаващо.

Изменение 2216
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че всички други 
професионални задължения на орган по 
защита на данните или длъжностното 
лице по защита на данните са 
съвместими със задачите и 
задълженията на длъжностно лице по 
защита на данните и не водят до 
конфликт на интереси.

Or. en

Изменение 2217
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че всички други 
професионални задължения на 
длъжностното лице по защита на 
данните са съвместими със задачите и 
задълженията му като длъжностно лице 

6. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че всички други 
професионални задължения на орган по 
защита на данните или длъжностното 
лице по защита на данните са 
съвместими със задачите и 
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по защита на данните и не водят до 
конфликт на интереси.

задълженията му като длъжностно лице 
по защита на данните и не водят до 
конфликт на интереси.

Or. en

Изменение 2218
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че всички други 
професионални задължения на 
длъжностното лице или лица по защита 
на данните са съвместими със задачите 
и задълженията на длъжностно лице 
или лица по защита на данните и не 
водят до конфликт на интереси.

Or. en

Изменение 2219
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Длъжностното лице по защита 
на данните може да бъде както 
служител на администратора или 
обработващия лични данни, така и
външен доставчик на услуги.

Or. en
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Изменение 2220
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или 
обработващият лични данни 
назначава длъжностно лице по 
защита на данните за срок от най-
малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да 
се преназначава за следващи мандати. 
По време на мандата си 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде освободено от 
тази длъжност, ако престане да 
отговаря на необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.

заличава се

Or. en

Изменение 2221
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или 
обработващият лични данни 
назначава длъжностно лице по 
защита на данните за срок от най-
малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да 
се преназначава за следващи мандати. 
По време на мандата си 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде освободено от 
тази длъжност, ако престане да 
отговаря на необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Да се регламентира в член 36

Изменение 2222
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или 
обработващият лични данни 
назначава длъжностно лице по 
защита на данните за срок от най-
малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да 
се преназначава за следващи мандати. 
По време на мандата си 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде освободено от 
тази длъжност, ако престане да 
отговаря на необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.

заличава се

Or. en

Изменение 2223
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или 
обработващият лични данни 
назначава длъжностно лице по 
защита на данните за срок от най-
малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да 

заличава се
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се преназначава за следващи мандати. 
По време на мандата си 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде освободено от 
тази длъжност, ако престане да 
отговаря на необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.

Or. en

Изменение 2224
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или 
обработващият лични данни 
назначава длъжностно лице по 
защита на данните за срок от най-
малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да 
се преназначава за следващи мандати. 
По време на мандата си 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде освободено от 
тази длъжност, ако престане да 
отговаря на необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение има твърде нормативен характер.

Изменение 2225
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати. По 
време на мандата си длъжностното лице 
по защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на необходимите 
условия за изпълнението на своите 
задължения.

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати. По 
време на мандата си длъжностното лице 
по защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на необходимите 
условия за изпълнението на своите 
задължения. Администраторът 
уведомява компетентния надзорен 
орган относно причините за неговото 
освобождаване.

Or. en

Изменение 2226
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати. По 
време на мандата си длъжностното 
лице по защита на данните може да 
бъде освободено от тази длъжност, 
ако престане да отговаря на 
необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати.

Or. en
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Обосновка

Ръководството следва винаги да може да дава указания на персонала, включително на 
длъжностното лице по защита на данните, като последното не следва да разполага с 
възможност да действа независимо от ръководството. Ръководството носи 
отговорността за ВСИЧКИ дейности в дадена организация, включително за
защитата на данните.

Изменение 2227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или 
обработващият лични данни 
назначава длъжностно лице по 
защита на данните за срок от най-
малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да 
се преназначава за следващи мандати.
По време на мандата си длъжностното 
лице по защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на необходимите 
условия за изпълнението на своите 
задължения.

7. По време на мандата си длъжностното 
лице по защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на необходимите 
условия за изпълнението на своите 
задължения или ако е налице тяхното 
грубо неизпълнение.

Or. es

Изменение 2228
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко четири години. 



AM\929512BG.doc 75/143 PE506.168v02-00

BG

лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати. По 
време на мандата си длъжностното лице 
по защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на необходимите 
условия за изпълнението на своите 
задължения.

Длъжностното лице по защита на 
данните може да се преназначава за 
следващи мандати. По време на мандата 
си длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде освободено от 
тази длъжност, ако престане да отговаря 
на необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.

Or. en

Изменение 2229
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати. По 
време на мандата си длъжностното лице 
по защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на необходимите 
условия за изпълнението на своите 
задължения.

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години на подходящо 
ниво в йерархията. Длъжностното лице 
по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати. По 
време на мандата си длъжностното лице 
по защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на необходимите 
условия за изпълнението на своите 
задължения.

Or. fr

Изменение 2230
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или обработващият 7. Администраторът или обработващият 
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лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати. По 
време на мандата си длъжностното 
лице по защита на данните може да 
бъде освободено от тази длъжност, 
ако престане да отговаря на 
необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.

лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава.

Or. en

Изменение 2231
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати. По 
време на мандата си длъжностното лице 
по защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на необходимите 
условия за изпълнението на своите 
задължения.

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава, след като 
получи одобрение от 
представителите на служителите 
на предприятието, длъжностно лице 
по защита на данните за срок от най-
малко две години. Длъжностното лице 
по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати. По 
време на мандата си длъжностното лице 
по защита на данните може да бъде 
освободено от тази длъжност, ако 
престане да отговаря на необходимите 
условия за изпълнението на своите 
задължения. Независимо от горното,
длъжностното лице по защита на 
данните се ползва със специална 
защита срещу дискриминация и 
уволнение, подобно на защитата, 
предоставяна на представителите на 
служителите съгласно националното 
законодателство, и не може да се 
поставя в неравностойно положение 
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за изпълнение на задълженията си.

Or. de

Изменение 2232
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава длъжностно 
лице по защита на данните за срок от 
най-малко две години. Длъжностното 
лице по защита на данните може да се 
преназначава за следващи мандати. По 
време на мандата си длъжностното 
лице по защита на данните може да 
бъде освободено от тази длъжност, 
ако престане да отговаря на
необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.

7. Администраторът или обработващият 
лични данни назначава заедно с 
представителите на работниците 
длъжностно лице по защита на данните 
за срок от най-малко две години. 
Длъжностното лице по защита на 
данните може да се преназначава за 
следващи мандати. По време на мандата 
си длъжностните лица по защита на 
данните следва при изпълнението на 
задълженията си да се ползват с 
особена защита срещу уволнение и 
дискриминация, сходна с тази на
представителите на
професионалните съюзи или на 
работниците съгласно националното 
законодателство и практики.

Or. en

Изменение 2233
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 7 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзорният орган има право да 
изисква обосновка за предсрочното 
освобождаване на длъжностното 
лице по защита на данните.
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Or. fr

Изменение 2234
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде наето от 
администратора или обработващия 
лични данни или да изпълнява 
задачите си въз основа на договор за 
услуги.

заличава се

Or. en

Обосновка

Да се регламентира в член 36.

Изменение 2235
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде наето от 
администратора или обработващия 
лични данни или да изпълнява 
задачите си въз основа на договор за 
услуги.

заличава се

Or. en
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Изменение 2236
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде наето от 
администратора или обработващия 
лични данни или да изпълнява 
задачите си въз основа на договор за 
услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 2237
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде наето от 
администратора или обработващия 
лични данни или да изпълнява 
задачите си въз основа на договор за 
услуги.

8. Длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде наето от 
администратора или обработващия 
лични данни.

Or. en

Обосновка

Позицията на длъжностното лице по защита на данните не е чисто техническа. Тя 
изисква постоянен контрол на вътрешната организация на доставчика на услуги и 
следователно оказва влияние върху всички служители до известна степен. Външен 
доставчик на услуги, който не присъства през цялото време, не може да изпълни това 
изискване.

Изменение 2238
Jan Mulder
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Администраторът или 
обработващият лични данни 
съобщава името и координатите за 
връзка на длъжностното лице по 
защита на данните на надзорния 
орган и на обществеността.

заличава се

Or. en

Изменение 2239
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Администраторът или 
обработващият лични данни 
съобщава името и координатите за 
връзка на длъжностното лице по 
защита на данните на надзорния 
орган и на обществеността.

заличава се

Or. en

Изменение 2240
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Администраторът или обработващият 
лични данни съобщава името и 
координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 

9. Администраторът или обработващият 
лични данни съобщава името и 
координатите за връзка на 
организацията по защита на данните 
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данните на надзорния орган и на 
обществеността.

или длъжностното лице по защита на 
данните на надзорния орган и на 
обществеността.

Or. en

Изменение 2241
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Администраторът или обработващият 
лични данни съобщава името и 
координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните на надзорния орган и на 
обществеността.

9. Администраторът или обработващият 
лични данни предоставя името и 
координатите за връзка на 
длъжностното лице по защита на 
данните на надзорния орган и на 
обществеността.

Or. en

Изменение 2242
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Субектите на данни имат право да се 
обърнат към длъжностното лице по 
защита на данните по всички въпроси, 
свързани с обработването на техните 
данни, и да поискат упражняване на 
правата си съгласно настоящия 
регламент.

10. Субектите на данни имат право да се 
обърнат към организацията по защита 
на данните или длъжностното лице по 
защита на данните по всички въпроси, 
свързани с обработването на техните 
данни, и да поискат упражняване на 
правата си съгласно настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 2243
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Субектите на данни имат право да се 
обърнат към длъжностното лице по 
защита на данните по всички въпроси, 
свързани с обработването на техните 
данни, и да поискат упражняване на 
правата си съгласно настоящия 
регламент.

10. Субектите на данни имат право да се 
обърнат към организацията по защита 
на данните или длъжностното лице по 
защита на данните по всички въпроси, 
свързани с обработването на техните 
данни, и да поискат упражняване на 
правата си съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 2244
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Субектите на данни имат право да се 
обърнат към длъжностното лице по 
защита на данните по всички въпроси, 
свързани с обработването на техните 
данни, и да поискат упражняване на 
правата си съгласно настоящия 
регламент.

10. Субектите на данни имат право да се 
обърнат към длъжностното лице или 
лица по защита на данните по всички 
въпроси, свързани с обработването на 
техните данни, и да поискат 
упражняване на правата си съгласно 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2245
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Субектите на данни имат право да се 
обърнат към длъжностното лице по 
защита на данните по всички въпроси, 
свързани с обработването на техните 
данни, и да поискат упражняване на 
правата си съгласно настоящия 
регламент.

10. Субектите на данни имат право да се 
обърнат към длъжностното лице по 
защита на данните по всички въпроси, 
свързани с обработването на техните 
данни, и да поискат упражняване на 
правата си съгласно настоящия 
регламент, както и да се предприемат 
първите стъпки за коригиране на 
ситуацията. 

Or. en

Изменение 2246
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни, посочени в параграф 1, 
буква в), както и на критериите за 
професионалните качества на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочени в параграф 5.

заличава се

Or. en

Обосновка

За тази цел няма нужда от делегирани правомощия.

Изменение 2247
Nils Torvalds
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Предложение за регламент
Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни, посочени в параграф 1, 
буква в), както и на критериите за 
професионалните качества на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочени в параграф 5.

заличава се

Or. en

Изменение 2248
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни, посочени в параграф 1, 
буква в), както и на критериите за 
професионалните качества на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочени в параграф 5.

заличава се

Or. en
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Изменение 2249
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни, посочени в параграф 1, 
буква в), както и на критериите за 
професионалните качества на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочени в параграф 5.

заличава се

Or. en

Изменение 2250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни, посочени в параграф 1, 
буква в), както и на критериите за 
професионалните качества на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочени в параграф 5.

заличава се

Or. es
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Изменение 2251
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни, посочени в параграф 1, 
буква в), както и на критериите за 
професионалните качества на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочени в параграф 5.

заличава се

Or. en

Изменение 2252
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
основните дейности на 
администратора или обработващия 
лични данни, посочени в параграф 1, 
буква в), както и на критериите за 
професионалните качества на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочени в параграф 5.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Не е необходима.

Изменение 2253
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 36– заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Длъжност на длъжностното лице по 
защита на данните

Позиция на организацията по защита 
на данните или на длъжностното лице 
по защита на данните

Or. en

Изменение 2254
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните участва по подходящ начин и 
своевременно във всички въпроси, 
свързани със защитата на личните 
данни.

1. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
организацията по защита на данните 
или длъжностното лице по защита на 
данните участва по подходящ начин и 
своевременно във всички въпроси, 
свързани със защитата на личните 
данни.

Or. en

Изменение 2255
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните участва по подходящ начин и 
своевременно във всички въпроси, 
свързани със защитата на личните 
данни.

1. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
организацията по защита на данните 
или длъжностното лице по защита на 
данните участва по подходящ начин и 
своевременно във всички въпроси, 
свързани със защитата на личните 
данни.

Or. en

Изменение 2256
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните участва по подходящ начин и 
своевременно във всички въпроси, 
свързани със защитата на личните 
данни.

1. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице или лица по защита 
на данните участва по подходящ начин 
и своевременно по въпросите, свързани 
със защитата на личните данни.

Or. en

Изменение 2257
Sophia in 't Veld

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Длъжното лице по защита на 
данните се отчита пряко на борда на 
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компанията, който в крайна сметка 
носи отговорност и се отчита за 
спазването на разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2258
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или 
обработващият лични данни 
гарантира, че длъжностното лице по 
защита на данните изпълнява 
задълженията и задачите си 
независимо и не получава указания 
относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице 
по защита на данните се отчита 
пряко пред ръководството на 
администратора или обработващия 
лични данни.

заличава се

Or. en

Изменение 2259
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
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функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни.

функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
изпълнителното ръководство на 
администратора или обработващия 
лични данни.

Or. en

Обосновка

Предвид големия обем и значимост на защитата на личните данни, длъжностното 
лице по защита на данните се отчита пряко на изпълнителното ръководство.

Изменение 2260
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице 
по защита на данните се отчита 
пряко пред ръководството на 
администратора или обработващия 
лични данни.

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
организацията по защита на данните 
или длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо.

Or. en

Изменение 2261
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 2. Администраторът или обработващият 
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лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни.

лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни, което 
отговаря за защитата на личните 
данни в съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 2262
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или 
обработващият лични данни 
гарантира, че длъжностното лице по 
защита на данните изпълнява 
задълженията и задачите си независимо 
и не получава указания относно 
упражняването на функциите си. 
Длъжностното лице по защита на 
данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни.

2. Организацията по защита на 
данните или длъжностното лице по 
защита на данните изпълнява 
задълженията и задачите си независимо 
и се отчита пряко пред ръководството 
на администратора или обработващия 
лични данни.

Or. en

Изменение 2263
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни.

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си, като се съобразява с 
предвиденото в настоящия регламент 
и не може да получава указания, 
засягащи конкретните функции на 
длъжността му. Длъжностното лице 
по защита на данните се отчита пряко 
пред ръководството на администратора 
или обработващия лични данни.

Or. es

Изменение 2264
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или 
обработващият лични данни 
гарантира, че длъжностното лице по 
защита на данните изпълнява
задълженията и задачите си независимо
и не получава указания относно 
упражняването на функциите си. 
Длъжностното лице по защита на 
данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора 
или обработващия лични данни.

2. Длъжностното лице или лицата по 
защита на данните изпълняват
задълженията и задачите си независимо.

Or. en

Изменение 2265
Dimitrios Droutsas
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни.

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
изпълнителното ръководството на 
администратора или обработващия 
лични данни.

Or. en

Изменение 2266
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни.

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо. Длъжностното 
лице по защита на данните се отчита 
пряко пред ръководството на 
администратора или обработващия 
лични данни.

Or. en

Изменение 2267
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни.

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни и пред 
представителите на служителите 
на предприятието.

Or. de

Изменение 2268
Ewald Stadler

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни.

(Не се отнася до българския текст) В 
оригинала на немски език думата 
„Leitung“ е заменена с 
„Geschäftsführung“, като и двете думи 
означават ръководство.

Or. de

Изменение 2269
Hélène Flautre
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко пред 
ръководството на администратора или 
обработващия лични данни.

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. На длъжностното лице 
по защита на данните във всяка 
държава членка се дават процедурни 
гаранции, които осигуряват неговата 
независимост и наказват евентуални 
опити за неговото възпрепятстване 
при цялостното изпълнение на 
задълженията му. Длъжностното лице 
по защита на данните се отчита пряко 
пред ръководството на администратора 
или обработващия лични данни.

Or. fr

Изменение 2270
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си. Длъжностното лице по 
защита на данните се отчита пряко 
пред ръководството на 
администратора или обработващия 
лични данни.

2. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните изпълнява задълженията и 
задачите си независимо и не получава 
указания относно упражняването на 
функциите си.

Or. en
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Обосновка

Твърде ограничаващо.

Изменение 2271
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването 
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването, 
непрекъснатото обучение и всички 
други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

Or. en

Изменение 2272
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването 
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага организацията 
по защита на данните или
длъжностното лице по защита на 
данните при изпълнението на задачите и 
осигурява персонала, помещенията, 
оборудването и всички други ресурси, 
необходими за изпълнение на 
задълженията и задачите, посочени в 
член 37.

Or. en



AM\929512BG.doc 97/143 PE506.168v02-00

BG

Изменение 2273
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването 
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага организацията 
по защита на данните или
длъжностното лице по защита на 
данните при изпълнението на задачите и 
осигурява персонала, помещенията, 
оборудването и всички други ресурси, 
необходими за изпълнение на 
задълженията и задачите, посочени в 
член 37.

Or. en

Изменение 2274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването 
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и, когато е 
необходимо, осигурява персонала, 
помещенията, оборудването и всички 
други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

Or. es
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Изменение 2275
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, 
оборудването и всички други ресурси, 
необходими за изпълнение на 
задълженията и задачите, посочени в 
член 37.

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите чрез 
осигуряване на подходящи средства за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

Or. en

Изменение 2276
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването 
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването, 
непрекъснатото професионално 
обучение и всички други ресурси, 
необходими за изпълнение на 
задълженията и задачите, посочени в 
член 37.

Or. en

Изменение 2277
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването 
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването, 
обучението и всички други ресурси, 
необходими за изпълнение на 
задълженията и задачите, посочени в 
член 37.

Or. de

Изменение 2278
Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването 
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
всички необходими ресурси,
включително персонала, помещенията, 
оборудването, достъпа до информация
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37, като също така 
актуализира неговите професионални 
знания.

Правото на обучение на 
длъжностните лица по защита на 
данните се гарантира по силата на 
съответните законови или договорни 
разпоредби на държавата членка, в 
която те изпълняват задачите си.
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Or. fr

Изменение 2279
Hélène Flautre

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
персонала, помещенията, оборудването 
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37.

3. Администраторът или обработващият 
лични данни подпомага длъжностното 
лице по защита на данните при 
изпълнението на задачите и осигурява 
всички необходими ресурси,
включително персонала, помещенията, 
оборудването, достъпа до информация
и всички други ресурси, необходими за 
изпълнение на задълженията и задачите, 
посочени в член 37, като също така 
актуализира неговите професионални 
знания.

Or. fr

Изменение 2280
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Длъжностните лица по защита 
на данните са задължени да пазят в 
тайна самоличността на субектите 
на данни, както и обстоятелствата, 
които позволяват разпознаването на 
субектите на данни, освен в случаите, 
когато субектът на данни ги е 
освободил от това задължение. 
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Когато в процеса на своята дейност, 
длъжностните лица се запознаят с 
данни, за които ръководителят на 
администратора или лице, наето от 
администратора, има право да 
откаже информация, това право се 
прилага също и за длъжностните 
лица по защита на данните и 
техните подчинени.

Or. hu

Изменение 2281
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Администраторът или 
обработващият лични данни 
определя организация по защита на 
данните или длъжностно лице по 
защита на данните за първоначален 
срок от най-малко две години в случая 
на организация по защита на 
данните, и за първоначален срок от 
най-малко четири години в случая на 
длъжностно лице по защита на 
данните, при условие че това не е 
външен доставчик на услуги. В 
последния случай се прилага срокът за 
организациите по защита на 
данните. Организациите по защита 
на данните или длъжностните лица 
по защита на данните могат да се 
преназначават за следващи мандати. 
По време на мандата си 
длъжностното лице по защита на 
данните може да бъде освободено от 
тази длъжност, ако престане да 
отговаря на необходимите условия за 
изпълнението на своите задължения.
Тези разпоредби не се прилагат в 
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случай на доброволно участие на 
организация по защита на данните 
или длъжностно лице по защита на 
данните, както е посочено в член 38а 
от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Взаимствано от член 35. Когато се прилага член 38а, администраторът на данни или 
обработващият лични данни следва да бъде в състояние да прилага по-гъвкави 
срокове, имайки предвид доброволния характер на участието на организация по 
защита на личните данни или на длъжностно лице по защита на личните данни.

Изменение 2282
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Длъжностните лица по защита 
на данните са задължени да пазят в 
професионална тайна 
самоличността на субектите на 
данни, както и обстоятелствата, 
които позволяват разпознаването на 
субектите на данни, освен в случаите, 
когато субектът на данни ги е 
освободил от това задължение.

Or. en

Изменение 2283
Nathalie Griesbeck

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Администраторът или 
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обработващият лични данни 
гарантира правото на обучение на 
длъжностните лица по защита на 
данните в съответствие с техните 
задължения.

Or. fr

Изменение 2284
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Организацията по защита на 
данните или длъжностното лице по 
защита на данните може да бъдат 
назначени от администратора или 
обработващия лични данни или да 
изпълняват задачите си въз основа на 
договор за услуги.
Определянето за организация по 
защита на данните или длъжностно 
лице по защита на данните не налага 
задължително заетост на пълно 
работно време на съответната 
организация или служител.

Or. en

Обосновка

Взаимствано от член 35.

Изменение 2285
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 37
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се
Задачи на длъжностното лице по 
защита на данните
1. Администраторът или 
обработващият лични данни възлага 
на длъжностно лице по защита на 
данните най-малко следните задачи:
а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения 
по силата на настоящия регламент и 
да документира тази дейност и 
получените отговори;
б) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на стратегиите на 
администратора или обработващия 
лични данни по отношение на 
защитата на личните данни, 
включително възлагането на 
отговорности, обучаването на 
персонала, участващ в операциите по 
обработване, и свързаните с това 
одити;
в) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на настоящия 
регламент, по-специално по 
отношение на изискванията, свързани 
със защитата на данните още при 
проектирането, защитата на 
данните по подразбиране и 
сигурността на данните, както и по 
отношение на информирането на 
субектите на данни и техните 
искания при упражняване на правата 
им по силата на настоящия 
регламент;
г) да гарантира поддържането на 
документацията, посочена в член 28;
д) да наблюдава документирането, 
уведомяването и съобщаването за 
нарушения на сигурността на 
личните данни съгласно членове 31 и 
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32;
е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от 
администратора или обработващия 
лични данни и прилагането на 
процедурата за предварително 
разрешение или предварителна 
консултация, ако това се изисква по 
силата на членове 33 и 34;
ж) да наблюдава отговорите на 
искания от надзорния орган и, в 
рамките на компетентността на 
длъжностното лице по защита на 
данните, да си сътрудничи с 
надзорния орган по негово искане или 
по своя собствена инициатива;
з) да действа като звено за контакт 
за надзорния орган по въпроси, 
свързани с обработването на данни, и, 
ако е необходимо, да се консултира с 
надзорния орган по своя собствена 
инициатива.
2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
задачите, сертифицирането, 
статута, правомощията и ресурсите 
на длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Член с твърде нормативен характер.

Изменение 2286
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни възлага на длъжностно
лице по защита на данните най-малко 
следните задачи:

1. Администраторът или обработващият 
лични данни гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните има ясна длъжностна 
характеристика и кодекс на 
поведение, който изрично определя 
поверените му задължения за защита 
на данните, особено изпълнението и 
прилагането на настоящия 
регламент и неговата роля като 
връзка с надзорния орган.

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения 
по силата на настоящия регламент и 
да документира тази дейност и 
получените отговори;
б) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на стратегиите на 
администратора или обработващия 
лични данни по отношение на 
защитата на личните данни, 
включително възлагането на 
отговорности, обучаването на 
персонала, участващ в операциите по 
обработване, и свързаните с това 
одити;
в) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на настоящия 
регламент, по-специално по 
отношение на изискванията, свързани 
със защитата на данните още при 
проектирането, защитата на 
данните по подразбиране и 
сигурността на данните, както и по 
отношение на информирането на 
субектите на данни и техните 
искания при упражняване на правата 
им по силата на настоящия 
регламент;
г) да гарантира поддържането на 
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документацията, посочена в член 28;
д) да наблюдава документирането, 
уведомяването и съобщаването за 
нарушения на сигурността на 
личните данни съгласно членове 31 и 
32;
е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от 
администратора или обработващия 
лични данни и прилагането на 
процедурата за предварително 
разрешение или предварителна 
консултация, ако това се изисква по 
силата на членове 33 и 34;
ж) да наблюдава отговорите на 
искания от надзорния орган и, в 
рамките на компетентността на 
длъжностното лице по защита на 
данните, да си сътрудничи с 
надзорния орган по негово искане или 
по своя собствена инициатива;
з) да действа като звено за контакт 
за надзорния орган по въпроси, 
свързани с обработването на данни, и, 
ако е необходимо, да се консултира с 
надзорния орган по своя собствена 
инициатива.

Or. en

Изменение 2287
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 37– заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Задачи на длъжностното лице по 
защита на данните

Задачи на организацията по защита 
на данните или на длъжностното лице 
по защита на данните

Or. en
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Изменение 2288
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни възлага на длъжностно 
лице по защита на данните най-малко 
следните задачи:

1. Администраторът или обработващият 
лични данни възлага на организацията 
по защита на данните или на
длъжностно лице по защита на данните 
най-малко следните задачи:

Or. en

Изменение 2289
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни възлага на длъжностно 
лице по защита на данните най-малко 
следните задачи:

1. Администраторът или обработващият 
лични данни възлага на организацията 
по защита на данните или на
длъжностно лице по защита на данните 
най-малко следните задачи:

Or. en

Изменение 2290
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни възлага на длъжностно

1. Администраторът или обработващият 
лични данни възлага на организацията 
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лице по защита на данните най-малко 
следните задачи:

по защита на данните или на 
длъжностното лице по защита на 
данните най-малко следните задачи:

Or. en

Изменение 2291
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Администраторът или обработващият 
лични данни възлага на длъжностно
лице по защита на данните най-малко 
следните задачи:

1. Администраторът или обработващият 
лични данни определя задачите на
организацията по защита на данните 
или на длъжностното лице по защита 
на данните, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент:

Or. en

Изменение 2292
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения по 
силата на настоящия регламент и да 
документира тази дейност и 
получените отговори;

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения по 
силата на настоящия регламент;

Or. en

Изменение 2293
Axel Voss
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения по 
силата на настоящия регламент и да 
документира тази дейност и получените 
отговори;

а) да повишава осведомеността, да 
информира и съветва администратора 
или обработващия лични данни за 
техните задължения по силата на 
настоящия регламент и да документира 
тази дейност и получените отговори;

Or. en

Изменение 2294
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения по 
силата на настоящия регламент и да 
документира тази дейност и 
получените отговори;

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения по 
силата на настоящия регламент;

Or. en

Изменение 2295
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения по 
силата на настоящия регламент и да 

а) да информира и съветва 
администратора или обработващия 
лични данни за техните задължения по 
силата на настоящия регламент;
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документира тази дейност и 
получените отговори;

Or. es

Изменение 2296
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на стратегиите на 
администратора или обработващия 
лични данни по отношение на защитата 
на личните данни, включително 
възлагането на отговорности, 
обучаването на персонала, участващ в 
операциите по обработване, и 
свързаните с това одити;

б) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на стратегиите на 
администратора или обработващия 
лични данни по отношение на защитата 
на личните данни съгласно посоченото
в член 22;

Or. en

Изменение 2297
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на стратегиите на 
администратора или обработващия 
лични данни по отношение на 
защитата на личните данни, 
включително възлагането на 
отговорности, обучаването на 
персонала, участващ в операциите по 
обработване, и свързаните с това 
одити;

б) да разработва, подпомага и
наблюдава прилагането на мерките, 
посочени в член 22;
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Or. en

Изменение 2298
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да информира и консултира 
представителите на работниците 
относно личните данни на 
работниците;

Or. en

Изменение 2299
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на настоящия 
регламент, по-специално по 
отношение на изискванията, свързани 
със защитата на данните още при 
проектирането, защитата на 
данните по подразбиране и 
сигурността на данните, както и по 
отношение на информирането на 
субектите на данни и техните 
искания при упражняване на правата 
им по силата на настоящия 
регламент;

в) да наблюдава липсата на 
съответствие с регламента;

Or. en
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Изменение 2300
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на настоящия 
регламент, по-специално по 
отношение на изискванията, свързани 
със защитата на данните още при 
проектирането, защитата на 
данните по подразбиране и 
сигурността на данните, както и по 
отношение на информирането на 
субектите на данни и техните 
искания при упражняване на правата 
им по силата на настоящия 
регламент;

в) да наблюдава съответствието с 
регламента;

Or. en

Изменение 2301
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на настоящия 
регламент, по-специално по 
отношение на изискванията, свързани 
със защитата на данните още при 
проектирането, защитата на 
данните по подразбиране и 
сигурността на данните, както и по 
отношение на информирането на 
субектите на данни и техните 
искания при упражняване на правата 
им по силата на настоящия 
регламент;

в) да наблюдава съответствието с 
регламента;
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Or. en

Изменение 2302
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да наблюдава изпълнението и 
прилагането на настоящия 
регламент, по-специално по 
отношение на изискванията, свързани 
със защитата на данните още при
проектирането, защитата на 
данните по подразбиране и 
сигурността на данните, както и по 
отношение на информирането на 
субектите на данни и техните 
искания при упражняване на правата 
им по силата на настоящия 
регламент;

в) да наблюдава съответствието с 
регламента;

Or. en

Изменение 2303
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да гарантира поддържането на 
документацията, посочена в член 28;

заличава се

Or. en

Изменение 2304
Louis Michel
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да гарантира поддържането на 
документацията, посочена в член 28;

заличава се

Or. en

Изменение 2305
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да гарантира поддържането на 
документацията, посочена в член 28;

заличава се

Or. es

Изменение 2306
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да наблюдава документирането, 
уведомяването и съобщаването за 
нарушения на сигурността на 
личните данни съгласно членове 31 и 
32;

заличава се

Or. en

Изменение 2307
Louis Michel



PE506.168v02-00 116/143 AM\929512BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да наблюдава документирането, 
уведомяването и съобщаването за 
нарушения на сигурността на 
личните данни съгласно членове 31 и 
32;

заличава се

Or. en

Изменение 2308
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да наблюдава документирането, 
уведомяването и съобщаването за 
нарушения на сигурността на личните 
данни съгласно членове 31 и 32;

д) да разработи процеси за 
наблюдение, документиране, 
уведомяване и съобщаване за 
нарушения на сигурността на личните 
данни съгласно членове 31 и 32;

Or. en

Изменение 2309
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от 
администратора или обработващия 
лични данни и прилагането на 
процедурата за предварително 
разрешение или предварителна 

заличава се
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консултация, ако това се изисква по 
силата на членове 33 и 34;

Or. en

Изменение 2310
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от 
администратора или обработващия 
лични данни и прилагането на 
процедурата за предварително 
разрешение или предварителна 
консултация, ако това се изисква по 
силата на членове 33 и 34;

заличава се

Or. en

Изменение 2311
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от 
администратора или обработващия 
лични данни и прилагането на 
процедурата за предварително 
разрешение или предварителна 
консултация, ако това се изисква по 
силата на членове 33 и 34;

заличава се

Or. es
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Изменение 2312
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от администратора 
или обработващия лични данни и 
прилагането на процедурата за 
предварително разрешение или
предварителна консултация, ако това се 
изисква по силата на членове 33 и 34;

е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от администратора 
или обработващия лични данни и 
прилагането на процедурата за 
предварителна консултация, ако това се 
изисква по силата на членове 33 и 34;

Or. en

Обосновка

Вследствие на изменението на член 34.

Изменение 2313
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от администратора 
или обработващия лични данни и 
прилагането на процедурата за 
предварително разрешение или 
предварителна консултация, ако това се 
изисква по силата на членове 33 и 34;

е) да разработи процеси за 
наблюдение на извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от администратора 
или обработващия лични данни и 
прилагането на процедурата за 
предварително разрешение или 
предварителна консултация, ако това се 
изисква по силата на членове 33 и 34;

Or. en
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Изменение 2314
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от администратора 
или обработващия лични данни и 
прилагането на процедурата за 
предварително разрешение или
предварителна консултация, ако това се 
изисква по силата на членове 33 и 34;

е) да наблюдава извършването на 
оценката на въздействието върху 
защитата на данните от администратора 
или обработващия лични данни и 
прилагането на процедурата за 
предварителна консултация, ако това се 
изисква по силата на членове 33 и 34;

Or. en

Изменение 2315
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да наблюдава отговорите на 
искания от надзорния орган и, в 
рамките на компетентността на 
длъжностното лице по защита на 
данните, да си сътрудничи с 
надзорния орган по негово искане или 
по своя собствена инициатива;

заличава се

Or. en

Изменение 2316
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да наблюдава отговорите на 
искания от надзорния орган и, в 
рамките на компетентността на 
длъжностното лице по защита на 
данните, да си сътрудничи с 
надзорния орган по негово искане или 
по своя собствена инициатива;

заличава се

Or. en

Изменение 2317
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да наблюдава отговорите на искания 
от надзорния орган и, в рамките на 
компетентността на длъжностното лице 
по защита на данните, да си сътрудничи 
с надзорния орган по негово искане или 
по своя собствена инициатива;

ж) да наблюдава отговорите на искания 
от надзорния орган и, в рамките на 
компетентността на организацията по 
защита на данните или на 
длъжностното лице по защита на 
данните, да си сътрудничи с надзорния 
орган по негово искане или по 
собствена инициатива на 
организацията по защита на данните 
или на длъжностното лице по 
защита на данните;

Or. en

Изменение 2318
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да действа като звено за контакт заличава се
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за надзорния орган по въпроси, 
свързани с обработването на данни, и, 
ако е необходимо, да се консултира с 
надзорния орган по своя собствена 
инициатива.

Or. en

Изменение 2319
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) да действа като звено за контакт 
за надзорния орган по въпроси, 
свързани с обработването на данни, и, 
ако е необходимо, да се консултира с 
надзорния орган по своя собствена 
инициатива.

заличава се

Or. en

Изменение 2320
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) да информира представителите 
на работниците относно 
обработването на данните на 
работниците.

Or. en

Изменение 2321
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) да информира и консултира 
представителите на служителите 
на предприятието относно данните 
на служителите.

Or. de

Изменение 2322
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
задачите, сертифицирането, 
статута, правомощията и ресурсите 
на длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 2323
Nils Torvalds

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 

заличава се
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допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
задачите, сертифицирането, 
статута, правомощията и ресурсите 
на длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

Or. en

Изменение 2324
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
задачите, сертифицирането, 
статута, правомощията и ресурсите 
на длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 2325
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
задачите, сертифицирането, 
статута, правомощията и ресурсите 

заличава се
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на длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

Or. en

Изменение 2326
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
задачите, сертифицирането, 
статута, правомощията и ресурсите 
на длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 2327
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
задачите, сертифицирането, 
статута, правомощията и ресурсите 
на длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

заличава се

Or. en
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Изменение 2328
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за задачите, 
сертифицирането, статута, 
правомощията и ресурсите на 
длъжностното лице по защита на 
данните, посочено в параграф 1.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на критериите 
и изискванията за сертифицирането и
статута на длъжностното лице.

Or. es

Изменение 2329
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 37а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37а
Отговорност на борда на компанията
Администраторът и обработващият 
лични данни определят член от борда 
на компанията, който да поеме 
окончателната отговорност за 
спазването на разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2330
Axel Voss
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Предложение за регламент
Глава 4 – раздел 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 КОДЕКСИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ И 
СЕРТИФИЦИРАНЕ

САМОРЕГУЛИРАНЕ, 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФИРМЕНИ 
ПРАВИЛА, КОДЕКСИ ЗА 
ПОВЕДЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

Or. en

Изменение 2331
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, надзорните 
органи и Комисията насърчават 
изготвянето на кодекси за поведение, 
които имат за цел да допринесат за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните обработващи данни 
сектори, по-специално по отношение 
на:

заличава се

а) добросъвестното и прозрачно 
обработване на данни;
б) събирането на данни;
в) информирането на 
обществеността и на субектите на 
данни;
г) исканията на субектите на данни 
при упражняване на техните права;
д) информирането и защитата на 
децата;
е) предаването на данни на трети 
държави или международни 
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организации;
ж) механизмите за наблюдение и 
гарантиране на спазването на кодекса 
от администраторите, ангажирани с 
него;
з) извънсъдебните производства и 
другите процедури за разрешаване на 
спорове между администраторите и 
субектите на данни по отношение на 
обработването на лични данни, без да 
се засягат правата на субектите на 
данни съгласно членове 73 и 75.
2. Сдруженията и другите 
структури, представляващи 
категории администратори или 
обработващи лични данни в дадена 
държава членка, които възнамеряват 
да изготвят кодекси за поведение или 
да изменят или допълнят 
съществуващи кодекси за поведение, 
могат да ги представят на надзорния 
орган в тази държава членка за 
становище. Надзорният орган може 
да даде становище дали проектът за 
кодекс за поведение или изменение е в 
съответствие с настоящия 
регламент. Надзорният орган се 
обръща към субектите на данни или
техните представители за 
вижданията им по тези проекти.
3. Сдруженията и другите 
структури, представляващи 
категории администратори в няколко 
държави членки, могат да 
представят на Комисията проекти 
на кодекси за поведение или изменения 
или допълнения към съществуващи 
кодекси за поведение.
4. Комисията може да приема актове 
за изпълнение, за да реши дали 
кодексите за поведение и 
измененията или допълненията към 
съществуващи кодекси за поведение, 
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които са й представени по силата на 

параграф 3, са общовалидни в рамките 
на Съюза. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.
5. Комисията осигурява подходяща 
публичност на кодексите, за които е 
решено, че са общовалидни в 
съответствие с параграф 4.

Or. en

Изменение 2332
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, надзорните органи 
и Комисията насърчават изготвянето на 
кодекси за поведение, които имат за цел 
да допринесат за правилното прилагане 
на настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните обработващи данни сектори, 
по-специално по отношение на:

1. Държавите членки, надзорните органи 
и Комисията насърчават участието в
изготвянето на кодекси за поведение, 
които имат за цел да допринесат за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните обработващи данни сектори, 
по-специално по отношение на:

Or. es

Изменение 2333
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, надзорните органи 
и Комисията насърчават изготвянето на 
кодекси за поведение, които имат за цел 
да допринесат за правилното прилагане 
на настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните обработващи данни сектори, 
по-специално по отношение на:

1. Държавите членки, надзорните органи 
и Комисията насърчават изготвянето на 
кодекси за поведение или приемането 
на кодекс за поведение, изготвен от 
надзорния орган, които имат за цел да 
допринесат за правилното прилагане на 
настоящия регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните обработващи данни сектори, 
по-специално по отношение на:

Or. en

Изменение 2334
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни в дадена държава членка, 
които възнамеряват да изготвят кодекси 
за поведение или да изменят или 
допълнят съществуващи кодекси за 
поведение, могат да ги представят на 
надзорния орган в тази държава членка 
за становище. Надзорният орган може 
да даде становище дали проектът за 
кодекс за поведение или изменение е в 
съответствие с настоящия регламент. 
Надзорният орган се обръща към 
субектите на данни или техните 
представители за вижданията им по тези 
проекти.

2. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни в дадена държава членка, 
които възнамеряват да изготвят кодекси 
за поведение или да изменят или 
допълнят съществуващи кодекси за 
поведение, могат да ги представят на 
надзорния орган в тази държава членка 
за становище. Надзорният орган без 
излишно забавяне дава становище дали 
проектът за кодекс за поведение или 
изменение е в съответствие с настоящия 
регламент. Надзорният орган се обръща 
към субектите на данни или техните 
представители за вижданията им по тези 
проекти.

Or. en
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Обосновка

Изменение с цел гарантиране на правната сигурност и насърчаване на използването 
на кодекси за поведение.

Изменение 2335
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории
администратори или обработващи 
лични данни в дадена държава членка, 
които възнамеряват да изготвят кодекси 
за поведение или да изменят или 
допълнят съществуващи кодекси за 
поведение, могат да ги представят на 
надзорния орган в тази държава членка 
за становище. Надзорният орган може 
да даде становище дали проектът за 
кодекс за поведение или изменение е в 
съответствие с настоящия регламент. 
Надзорният орган се обръща към 
субектите на данни или техните 
представители за вижданията им по тези 
проекти.

2. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни в дадена държава членка, 
които възнамеряват да изготвят кодекси 
за поведение или да изменят или 
допълнят съществуващи кодекси за 
поведение, могат да ги представят на 
надзорния орган в тази държава членка 
за становище. Надзорният орган 
своевременно дава становище дали 
проектът за кодекс за поведение или 
изменение е в съответствие с настоящия 
регламент. Надзорният орган се обръща 
към субектите на данни или техните 
представители за вижданията им по тези 
проекти.

Or. en

Изменение 2336
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 

2. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
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лични данни в дадена държава членка, 
които възнамеряват да изготвят кодекси 
за поведение или да изменят или 
допълнят съществуващи кодекси за 
поведение, могат да ги представят на 
надзорния орган в тази държава членка 
за становище. Надзорният орган може 
да даде становище дали проектът за 
кодекс за поведение или изменение е в 
съответствие с настоящия регламент. 
Надзорният орган се обръща към 
субектите на данни или техните 
представители за вижданията им по 
тези проекти.

лични данни в дадена държава членка, 
които възнамеряват да изготвят кодекси 
за поведение или да изменят или 
допълнят съществуващи кодекси за 
поведение, могат да ги представят на 
надзорния орган в тази държава членка 
за становище. Надзорният орган може 
да даде становище дали обработването 
по кодекса е в съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Регламентът регулира обработването, а не кодекса.

Изменение 2337
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори в няколко държави 
членки, могат да представят на 
Комисията проекти на кодекси за 
поведение или изменения или 
допълнения към съществуващи кодекси 
за поведение.

3. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори или обработващи 
лични данни в няколко държави членки, 
могат да представят на Комисията 
проекти на кодекси за поведение или 
изменения или допълнения към 
съществуващи кодекси за поведение.

Or. en

Изменение 2338
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори в няколко държави 
членки, могат да представят на 
Комисията проекти на кодекси за 
поведение или изменения или 
допълнения към съществуващи кодекси 
за поведение.

3. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори в няколко държави 
членки, могат да представят на 
Европейския комитет по защита на 
данните проекти на кодекси за 
поведение или изменения или 
допълнения към съществуващи кодекси 
за поведение. 

Or. en

Изменение 2339
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори в няколко държави 
членки, могат да представят на 
Комисията проекти на кодекси за 
поведение или изменения или 
допълнения към съществуващи кодекси 
за поведение.

3. Сдруженията и другите структури, 
представляващи категории 
администратори в няколко държави 
членки, могат да представят на 
Европейския комитет по защита на 
данните проекти на кодекси за 
поведение или изменения или 
допълнения към съществуващи кодекси 
за поведение.

Or. en

Изменение 2340
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема актове 
за изпълнение, за да реши дали 
кодексите за поведение и 
измененията или допълненията към 
съществуващи кодекси за поведение, 
които са й представени по силата на 
параграф 3, са общовалидни в рамките 
на Съюза. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 2341
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема актове 
за изпълнение, за да реши дали 
кодексите за поведение и 
измененията или допълненията към 
съществуващи кодекси за поведение, 
които са й представени по силата на 
параграф 3, са общовалидни в рамките 
на Съюза. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Or. es

Изменение 2342
Louis Michel

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема актове 
за изпълнение, за да реши дали 
кодексите за поведение и 
измененията или допълненията към 
съществуващи кодекси за поведение, 
които са й представени по силата на 
параграф 3, са общовалидни в рамките 
на Съюза. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 2343
Alexander Alvaro

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема актове за 
изпълнение, за да реши дали кодексите 
за поведение и измененията или 
допълненията към съществуващи 
кодекси за поведение, които са й 
представени по силата на параграф 3, са 
общовалидни в рамките на Съюза. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

4. Комисията се упълномощава да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 86, за да реши 
дали кодексите за поведение и 
измененията или допълненията към 
съществуващи кодекси за поведение, 
които са й представени по силата на 
параграф 3, са общовалидни в рамките 
на Съюза.

Or. en

Обосновка

Хоризонтално изменение, заменящо всички актове за изпълнение с делегирани актове, 
за да се гарантира пълното ангажиране на Европейския парламент в процеса на 
вземане на решения.
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Изменение 2344
Dimitrios Droutsas

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема актове за 
изпълнение, за да реши дали кодексите 
за поведение и измененията или 
допълненията към съществуващи 
кодекси за поведение, които са й 
представени по силата на параграф 3, са 
общовалидни в рамките на Съюза. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

4. Комисията се упълномощава, след 
като поиска становище от 
Европейския комитет за защита на 
данните, да приема делегирани актове 
съгласно член 86, за да реши дали 
кодексите за поведение и измененията 
или допълненията към съществуващи 
кодекси за поведение, които са й 
представени по силата на параграф 3, са 
в съответствие с настоящия 
регламент и са общовалидни в рамките 
на Съюза. Този делегиран акт 
предоставя противопоставими права 
на субектите на данните.

Or. en

Изменение 2345
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приема актове за 
изпълнение, за да реши дали кодексите 
за поведение и измененията или 
допълненията към съществуващи 
кодекси за поведение, които са й
представени по силата на параграф 3, са 
общовалидни в рамките на Съюза. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

4. Европейският комитет по защита 
на данните може да приема актове за
изпълнение, за да реши дали кодексите 
за поведение и измененията или 
допълненията към съществуващи 
кодекси за поведение, които са й 
представени по силата на параграф 3, са 
общовалидни в рамките на Съюза. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.
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Or. en

Изменение 2346
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията осигурява подходяща 
публичност на кодексите, за които е 
решено, че са общовалидни в 
съответствие с параграф 4.

заличава се

Or. es

Изменение 2347
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията осигурява подходяща 
публичност на кодексите, за които е 
решено, че са общовалидни в 
съответствие с параграф 4.

5. Европейския комитет по защита 
на данните осигурява подходяща 
публичност на кодексите, за които е 
решено, че са общовалидни в 
съответствие с параграф 4.

Or. en

Изменение 2348
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 38а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38а
Насърчаване на саморегулирането

1. Държавите членки, националните 
и европейските надзорни органи и 
Комисията насърчават 
инструментите за саморегулиране
като задължителни фирмени 
правила, кодекси на поведение и 
сертифициране или — в случаите на 
дружества, които не попадат в 
обхвата на разпоредбата на член 35 
— възможността за доброволно 
определяне на организация по защита 
на данните или длъжностно лице по
защита на данните.
2. Отделни предприятия, 
предприятия, обединяващи няколко 
дружества, отрасли, професионални 
сдружения и други сдружения от 
всякакъв вид, които представляват 
определени групи от администратори 
или обработващи лични данни, могат 
да представят проекти за 
инструментите за саморегулиране, 
посочени в параграф 1. Ако 
инструментът за саморегулиране 
следва да се прилага само в определена 
държава членка, може да се поиска 
от националния надзорен орган в тази 
държава членка да потвърди 
съответствието с настоящия 
регламент. Ако инструментът за 
саморегулиране следва да се прилага 
във всички държави — членки на ЕС, 
може да се поиска от Европейския 
комитет по защита на данните да 
потвърди съответствието с 
настоящия регламент. 
Националният надзорен орган или 
Европейския комитет по защита на 
данните проверява съвместимостта 
на представените проекти с 
приложимото право съгласно 
настоящия регламент за защита на 
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данните. Ако няма реакция в срок от 
3 месеца, се счита, че инструментът 
за саморегулиране отговаря на 
настоящия регламент.
3. Ако инструментът за 
саморегулиране осигурява адекватна 
процедура по въпросите, свързани със 
защитата на данните съгласно 
настоящия регламент, член 14 
(Информация за субекта на данни), 
член 28 (Документация), член 33 
(Оценка на въздействието върху 
защитата на данните) и член 34 
(Предварително разрешение и 
предварителна консултация) не се 
прилагат.

Or. en

Изменение 2349
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 38б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38б
Задължителни фирмени правила

1. Компетентният надзорен орган 
разрешава чрез един единствен акт на 
одобрение задължителните фирмени 
правила за група от предприятия. 
Тези правила ще позволят множество 
вътрешнофирмени международни 
предавания на данни във и извън 
Европа, при условие че те:
а) са правно обвързващи, прилагат се 
спрямо и се привеждат в изпълнение 
от всеки член на групата 
предприятия на администратора или 
обработващия лични данни и 
включват техните служители;
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б) изрично предоставят 
противопоставими права на 
субектите на данните;
в) изпълняват изискванията, 
установени в параграф 2.
2. В задължителните фирмени 
правила се указват най-малко:
а) структурата и координатите за 
връзка на групата предприятия и 
нейните членове;
б) предаването на данни или 
съвкупността от предавания на 
данни, включително категориите 
лични данни, видът на обработването 
и неговите цели, видът на 
засегнатите субекти на данни и се 
посочва въпросната трета държава 
или държави;
в) тяхното правно обвързващо 
естество, както на вътрешно, така и 
на външно равнище;
г) общите принципи за защита на 
данните, по-специално принципа на 
ограничаване до предвидената цел, 
принципа за качество на данните, 
правното основание за 
обработването, обработването на 
чувствителни лични данни; мерките 
за осигуряване на сигурността на 
данните, както и изискванията за 
последващо предаване на данни до 
организации, които не са обвързани 
от тези политики;
д) правата на субектите на данни и 
средствата за упражняване на тези 
права, включително правото на 
субекта на данните да не подлежи на 
мярка, основана на профилиране, в 
съответствие с член 20, правото за 
подаване на жалба до компетентния 
надзорен орган и до компетентните 
съдилища на държавите членки в 
съответствие с член 75, както и 
правото на съдебна защита и, когато 
е подходящо, обезщетение за 
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нарушаване на задължителните 
фирмени правила;
е) поемането от администратора 
или обработващия лични данни, 
установен на територията на 
държава членка, на отговорност за 
каквито и да било нарушения на 
задължителните фирмени правила 
от който и да било член на групата 
предприятия, който не е установен в 
Съюза; администраторът или 
обработващият лични данни може да 
бъде изцяло или частично освободен 
от такава отговорност само ако 
докаже, че този член не носи 
отговорност за събитието, довело до 
причиняването на вредите;
ж) начинът, по който информацията 
относно задължителните фирмени 
правила, по-специално информацията 
относно разпоредбите, посочени в 
букви г), д) и е), се предоставя на 
субектите на данни в съответствие с 
член 11;
з) задачите на длъжностното лице по 
защита на данните, определено в 
съответствие с член 35, включително 
наблюдение в рамките на групата 
предприятия за спазването на 
задължителните фирмени правила, 
както и наблюдение на обучението и 
разглеждането на жалбите;
и) механизмите в рамките на групата 
предприятия, които имат за цел да се 
осигури проверката на спазването на 
задължителните фирмени правила;
й) механизмите за докладване и 
записване на промени в политиките и 
докладването на надзорния орган за 
тези промени;
к) механизмът за сътрудничество с 
надзорния орган с цел осигуряване на 
спазването на правилата от който и 
да било член на групата предприятия, 
по-специално чрез предоставяне на 
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надзорния орган на резултатите от 
проверките на мерките, посочени в 
буква и) от настоящия параграф.
3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 86 с цел 
допълнително уточняване на 
критериите и изискванията за 
задължителните фирмени правила по 
смисъла на настоящия член, по-
специално по отношение на 
критериите за тяхното одобрение, 
прилагането на параграф 2, букви б), 
г), д) и е) спрямо задължителните 
фирмени правила, с които са 
ангажирани обработващите лични 
данни, както и на необходимите 
допълнителни изисквания, за да се 
осигури защитата на личните на 
данни на съответните субекти на 
данни.
4. Комисията може да определя 
формáта и процедурите за обмена на 
информация чрез електронни 
средства между администраторите, 
обработващите лични данни и 
надзорните органи относно 
задължителните фирмени правила по 
смисъла на настоящия член. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 87, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 2350
Axel Voss

Предложение за регламент
Член 38в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38в
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Кодекси за поведение
1. Държавите членки, надзорните 
органи и Комисията насърчават 
изготвянето на кодекси за поведение, 
които имат за цел да допринесат за 
правилното прилагане на настоящия 
регламент, като се отчитат 
специфичните характеристики на 
различните обработващи данни 
сектори, по-специално по отношение 
на:
а) добросъвестното и прозрачно 
обработване на данни;
б) събирането на данни;
в) информирането на 
обществеността и на субектите на 
данни;
г) исканията на субектите на данни 
при упражняване на техните права;
д) информирането и защитата на 
децата;
е) предаването на данни на трети 
държави или международни 
организации;
ж) механизмите за наблюдение и 
гарантиране на спазването на кодекса 
от администраторите, ангажирани с 
него;
з) извънсъдебните производства и 
другите процедури за разрешаване на 
спорове между администраторите и 
субектите на данни по отношение на 
обработването на лични данни, без да 
се засягат правата на субектите на 
данни съгласно членове 73 и 75.
2. Сдруженията и другите 
структури, представляващи 
категории администратори или 
обработващи лични данни в дадена 
държава членка, които възнамеряват 
да изготвят кодекси за поведение или 
да изменят или допълнят 
съществуващи кодекси за поведение, 
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могат да ги представят на надзорния 
орган в тази държава членка за 
становище. Надзорният орган може 
да даде становище дали проектът за 
кодекс за поведение или изменение е в 
съответствие с настоящия 
регламент. Надзорният орган се 
обръща към субектите на данни или 
техните представители за 
вижданията им по тези проекти.
3. Сдруженията и другите 
структури, представляващи 
категории администратори в няколко 
държави членки, могат да 
представят на Комисията проекти 
на кодекси за поведение или изменения 
или допълнения към съществуващи 
кодекси за поведение.
4. Комисията може да приема актове 
за изпълнение, за да реши дали 
кодексите за поведение и 
измененията или допълненията към 
съществуващи кодекси за поведение, 
които са й представени по силата на 
параграф 3, са общовалидни в рамките 
на Съюза. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 87, параграф 2.
5. Комисията осигурява подходяща 
публичност на кодексите, за които е 
решено, че са общовалидни в 
съответствие с параграф 4.

Or. en


