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КРАТКА ОБОСНОВКА

Киберсигурността в ерата на цифровите технологии е съществен елемент за 
икономическата конкурентоспособност и сигурността на Европейския съюз, както и за 
интегритета на нашите свободни и демократични общества и процесите, които ги 
подкрепят. Гарантирането на високо ниво на кибернетична устойчивост в целия ЕС е от 
съществено значение за постигането на доверие на потребителите в цифровия единен 
пазар и за по-нататъшното развитие на една по-иновативна и по-конкурентоспособна 
Европа.

Няма съмнение, че кибернетичните заплахи и глобалните кибератаки, като 
например „WannaCry“ и „Meltdown“, са въпроси с нарастващо значение в нашето 
общество, което все повече се цифровизира. Според проучване на Евробарометър, 
публикувано през юли 2017 г., 87% от анкетираните считат киберпрестъпността „за 
важно предизвикателство за вътрешната сигурност на ЕС“ и мнозинството от тях са 
„загрижени да не бъдат жертви на различни форми на киберпрестъпност“. Освен това от 
началото на 2016 г. всеки ден по света са извършени повече от 4 000 атаки с цел откуп, 
което представлява 300% увеличение от 2015 г. насам и засяга 80% от дружествата в ЕС. 
Тези факти и констатации ясно показват необходимостта ЕС да бъде по-устойчив и 
ефективен в борбата срещу кибернетичните атаки и да увеличава капацитета си за 
осигуряване на по-добра защита на европейските граждани, предприятия и публични 
институции.

Една година след влизането в сила на Директивата за мрежова и информационна 
сигурност Европейската комисия, в по-широката рамка на стратегията на ЕС за 
киберсигурност, представи регламент, чиято цел е повишаване на устойчивостта, 
възпирането и отбраната срещу атаки в киберпространството на ЕС. На 13 септември 
2017 г. Комисията представи „Акта за киберсигурност“, основаващ се на два стълба: 
1) постоянен и по-силен мандат за Европейската агенция за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA) за подпомагане на държавите членки в ефективното предотвратяване 
и реагиране на кибернетични атаки, и 2) създаването на рамка на ЕС за сертифициране, 
за да се гарантира кибернетичната сигурност на ИКТ продукти и услуги.

Като цяло докладчикът приветства подхода, предложен от Европейската комисия, 
и по-конкретно подкрепя въвеждането в целия ЕС на схеми за сертифициране на 
киберсигурността, които целят увеличаване на сигурността на ИКТ продукти и услуги и 
избягване на скъпоструващата фрагментация на единния пазар в тази област от 
решаващо значение. Въпреки че първоначално тя следва да остане доброволен 
инструмент, докладчикът се надява, че рамката на ЕС за сертифициране на 
киберсигурността и свързаните с нея процедури ще се превърнат в необходим 
инструмент за укрепване на доверието на нашите граждани и потребители и увеличаване 
на сигурността на продуктите и услугите, които се разпространяват в рамките на единния 
пазар. 

Наистина той е убеден също така, че редица точки от предложението следва да 
бъдат изяснени и подобрени: 

 На първо място  повишаване на ангажираността на съответните 
заинтересовани страни в различните фази на управленската система за 
подготовката на проекти за схеми за сертифициране от ENISA: докладчикът 
счита, че е от съществено значение официално да се включат най-съответните 
заинтересовани страни, като например ИКТ индустрии, организации на 
потребителите, МСП, органите по стандартизация на ЕС и секторните агенции на 



PE616.831v02-00 4/74 AD\1153124BG.docx

BG

ЕС и др., и да им се даде възможност да предлагат нови проекти за схеми, да 
предоставят съвети на ENISA на базата на експертния си опит, или да водят 
сътрудничество с ENISA при изготвянето на даден проект за схема. 

 На второ място е необходимо да се засили координиращата роля на Европейската 
група по сертифициране на киберсигурността (съставена от национални органи, с 
подкрепата на Комисията и на ENISA) с допълнителните задачи да предоставя 
стратегически насоки и да създаде работна програма по отношение на общи 
действия, които трябва да бъдат предприети на равнището на Съюза в 
областта на сертифицирането, както и да създаде и редовно да актуализира 
списък с приоритетни ИКТ продукти и услуги, за които тя счита, че е 
необходима европейска схема за сертифициране на киберсигурността.

 Докладчикът е твърдо убеден, че трябва да се избягва практиката за търсене на 
най-изгодния режим за сертифициране в ЕС, както вече се случи и в други 
сектори. Разпоредбите относно контрола и наблюдението на ENISA и 

националните надзорни органи за сертифициране трябва да бъдат 
значително засилени, за да се гарантира, че европейски сертификат, издаден в 
една държава членка, ще има същите стандарти и изисквания, както ако е издаден 
в друга държава членка. Поради това той предлага:

1) укрепване на правомощията за наблюдение на ENISA:  заедно с групата 
за сертифициране ENISA следва да извършва оценки на процедурите, 
въведени от органите, които отговарят за издаването на сертификати на 
ЕС;
2) националните сертифициращи надзорни органи следва да извършват 
периодични оценки (най-малко на всеки две години) на сертификатите на 
ЕС, издадени от органите за оценка на съответствието; 
3) въвеждане на общи задължителни критерии, които трябва да бъдат 
определени от Групата, за определяне на мащаба, обхвата и 
периодичността, с която националните надзорни органи за сертифициране 
следва да извършват оценките, посочени в точка 2. 

 Докладчикът счита, че задължителен знак за доверие на ЕС следва да се въведе 
за сертифицирани ИКТ продукти и услуги, които са предназначени за крайните 
потребители. Този знак би могъл да спомогне за повишаване на информираността 
относно киберсигурността и ще даде на предприятията с добри постижения в 
областта на киберсигурността конкурентно предимство.

 Докладчикът е съгласен с единния и хармонизиран подход, възприет от 
Комисията, но е убеден, че той следва да бъде по-гъвкав и приспособим към 
специфичните характеристики и слабите места на всеки продукт или услуга, без 
уеднаквен подход. Поради това докладчикът счита, че нивата на обезпечаване 
на сигурност следва да бъдат преименувани и трябва да се използват също така, 
като се вземе предвид планираното използване на ИКТ продукти и услуги. 
Аналогично срокът на валидност на сертификата следва да бъде определян за 
всяка отделна схема.
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 Всяка схема за сертифициране следва да бъде проектирана по такъв начин, че да 
стимулира и насърчава всички участници в съответния сектор да разработят и 
приемат стандарти за сигурност, технически норми и принципите „сигурност 

още при проектирането“ и „неприкосновеност на личния живот още при 
проектирането“ на всички етапи от жизнения цикъл на продукта или услугата.
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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Мрежовите и информационните 
системи и далекосъобщителните мрежи 
и услуги играят жизненоважна роля за 
обществото и са се превърнали в 
основата на икономическия растеж. 
Информационните и комуникационните 
технологии са в основата на сложните 
системи, които поддържат 
обществената активност, правят 
възможно функционирането на нашите 
икономики в основни сектори като 
здравеопазване, енергетика, финанси и 
транспорт, и по-специално поддържат 
функционирането на вътрешния пазар.

(1) Мрежовите и информационните 
системи и далекосъобщителните мрежи 
и услуги играят жизненоважна роля за 
обществото и са се превърнали в 
основата на икономическия растеж. 
Информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ) са в основата на 
сложните системи, които поддържат 
ежедневната обществена активност, 
правят възможно функционирането на 
нашите икономики в основни сектори 
като здравеопазване, енергетика, 
финанси и транспорт, и по-специално 
поддържат функционирането на 
вътрешния пазар.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Използването на мрежовите и 
информационните системи от 
гражданите, предприятията и 
правителствата в целия Европейския 
съюз е вече повсеместно. 
Цифровизацията и свързаността се 
превръщат в основни характеристики на 
все по-голям брой продукти и услуги и с 
навлизането на „интернет на нещата“ се 
очаква на територията на ЕС през 
следващото десетилетие да има 
милиони, дори милиарди, свързани 
цифрови устройства. Въпреки 

(2) Използването на мрежовите и 
информационните системи от 
гражданите, предприятията и 
правителствата в целия Европейския 
съюз е вече повсеместно. 
Цифровизацията и свързаността се 
превръщат в основни характеристики на 
все по-голям брой продукти и услуги и с 
навлизането на „интернет на нещата“ се 
очаква на територията на ЕС през 
следващото десетилетие да има 
милиони, дори милиарди, свързани 
цифрови устройства. Въпреки 
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нарастващия брой на устройствата, 
свързани към интернет, вграждането на 
сигурност и устойчивост в тях „още при 
проектирането“ все още не се извършва 
в задоволителен мащаб, което води до 
недостатъчно ниво на 
киберсигурността. В този контекст, 
ограниченото използване на 
сертифицирането води до недостиг на 
информация за потребителите 
(организации и частни лица) относно 
характеристиките на ИКТ продукти и 
услуги в областта на киберсигурността, 
като подкопава доверието в цифровите 
решения.

нарастващия брой на устройствата, 
свързани към интернет, вграждането на 
сигурност и устойчивост в тях „още при 
проектирането“ все още не се извършва 
в задоволителен мащаб, което води до 
недостатъчно ниво на 
киберсигурността. В този контекст, 
ограниченото използване на 
сертифицирането води до недостиг на 
информация за потребителите 
(организации и частни лица) относно 
характеристиките на ИКТ продукти и 
услуги в областта на киберсигурността, 
като подкопава доверието в цифровите 
решения, което е жизненоважно за 
изграждането на цифровия единен 
пазар.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Нарастването на цифровизацията 
и свързаността доведе до увеличаване 
на рисковете, свързани с 
киберсигурността, като по този начин 
обществото като цяло стана по-уязвимо 
за киберзаплахи и се изостриха 
опасностите за физически лица, 
включително уязвими лица, като 
например деца. С цел да се смекчи този 
риск за обществото, трябва да бъдат 
предприети всички необходими 
действия за подобряване на 
киберсигурността в ЕС, за по-добра 
защита срещу киберзаплахи на 
мрежовите и информационните 
системи, далекосъобщителните мрежи, 
цифровите продукти, услуги и 
устройства, използвани от гражданите, 
правителствата и предприятията — от 
МСП до операторите на критични 
инфраструктури.

(3) Нарастването на цифровизацията 
и свързаността доведе до съществено 
увеличаване на рисковете, свързани с 
киберсигурността, като по този начин 
обществото като цяло стана по-уязвимо 
за киберзаплахи и се изостриха 
опасностите за физически лица, 
включително уязвими лица, като 
например деца. Преобразяващата сила 
на изкуствения интелект и 
машинното самообучение ще се 
използва от обществото като цяло, 
но и от киберпрестъпниците. С цел 
да се смекчат тези рискове за 
обществото, трябва да бъдат предприети 
всички необходими действия за 
подобряване на сигурността срещу 
кибератаки в ЕС, за по-добра защита 
срещу киберзаплахи на мрежовите и 
информационните системи, 
далекосъобщителните мрежи, 
цифровите продукти, услуги и 
устройства, използвани от гражданите, 
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правителствата и предприятията – от 
МСП до операторите на критични 
инфраструктури.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Броят на кибератаките нараства, 
а икономиката и обществото, които са 
свързани с интернет, са по-уязвими за 
киберзаплахи и кибератаки и имат 
нужда от засилени защитни механизми. 
Независимо от факта обаче, че 
кибератаките често са трансгранични, 
политическият отговор на органите по 
киберсигурността и правоприлагащите 
правомощия са основно национални. 
Широкомащабните киберинциденти 
могат да нарушат предоставянето на 
важни услуги в целия ЕС. Това изисква 
ефективен отговор и ефективно 
управление на кризи на равнището на 
ЕС, които да се основават на специални 
политики и по-широкообхватни 
инструменти за европейска солидарност 
и взаимопомощ. Освен това редовното 
оценяване на състоянието на 
киберсигурността и устойчивостта в 
Съюза въз основа на надеждни данни на 
Съюза, както и систематичното 
прогнозиране на бъдещи развития, 
предизвикателства и заплахи както на 
равнище на Съюза, така и на световно 
равнище, е важно за разработчиците на 
политики, за промишлеността и 
потребителите.

(4) Броят на кибератаките нараства, 
а икономиката и обществото, които са 
свързани с интернет, са по-уязвими за 
киберзаплахи и кибератаки и имат 
нужда от засилени и по-сигурни 
защитни механизми. Независимо от 
факта обаче, че кибератаките често са 
трансгранични, политическият отговор 
на органите по киберсигурността и 
правоприлагащите правомощия са 
основно национални. 
Широкомащабните киберинциденти 
могат да нарушат предоставянето на 
важни услуги в целия ЕС. Това изисква 
ефективен отговор и ефективно 
управление на кризи на равнището на 
ЕС, които да се основават на специални 
политики и по-широкообхватни 
инструменти за европейска солидарност 
и взаимопомощ. Освен това редовното 
оценяване на състоянието на 
киберсигурността и устойчивостта в 
Съюза въз основа на надеждни данни на 
Съюза, както и систематичното 
прогнозиране на бъдещи развития, 
предизвикателства и заплахи както на 
равнище на Съюза, така и на световно 
равнище, е важно за разработчиците на 
политики, за промишлеността и 
потребителите.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В светлината на 
предизвикателствата, пред които е 
изправен Съюзът в областта на 
киберсигурността, е необходим 
всеобхватен набор от мерки, който ще 
се основава на предходни действия на 
Съюза и ще насърчава взаимно 
подкрепящите се цели. Това включва 
необходимостта от допълнително 
подобряване на способностите и 
подготвеността на държавите членки и 
на предприятията, както и от 
подобряване на сътрудничеството и 
координацията между държавите 
членки и институциите, агенциите и 
органите на ЕС. Освен това, предвид 
трансграничния характер на 
киберзаплахите е необходимо да се 
доразвият способностите на равнището 
на Съюза, чрез които могат да се 
допълват действията на държавите 
членки, по-специално в случаите на 
мащабни трансгранични 
киберинциденти и киберкризи. Също 
така са необходими допълнителни 
усилия, за да се повиши 
информираността на гражданите и на 
предприятията по въпроси, свързани с 
киберсигурността. Освен това доверието 
в цифровия единен пазар следва да бъде 
допълнително подобрено, като се 
предоставя прозрачна информация за 
нивото на сигурност на ИКТ продукти и 
услуги. Това може да бъде улеснено 
чрез сертифициране на равнище ЕС, 
като се предоставят общи изисквания 
относно киберсигурността и общи 
критерии за оценка, независещи от 
националните пазари и секторите.

(5) В светлината на 
предизвикателствата, пред които е 
изправен Съюзът в областта на 
киберсигурността, е необходим 
всеобхватен набор от мерки, който ще 
се основава на предходни действия на 
Съюза и ще насърчава взаимно 
подкрепящите се цели. Това включва 
необходимостта от допълнително 
подобряване на способностите и 
подготвеността на държавите членки и 
на предприятията, както и от 
подобряване на сътрудничеството и 
координацията между държавите 
членки и институциите, агенциите и 
органите на ЕС. Освен това, предвид 
трансграничния характер на 
киберзаплахите е необходимо да се 
доразвият способностите на равнището 
на Съюза, чрез които могат да се 
допълват действията на държавите 
членки, по-специално в случаите на 
мащабни трансгранични 
киберинциденти и киберкризи. Също 
така са необходими допълнителни 
усилия, за да се повиши 
информираността на гражданите и на 
предприятията по въпроси, свързани с 
киберсигурността. Освен това, като се 
има предвид, че киберинцидентите 
уронват доверието в доставчиците на 
цифрови услуги и в самия цифров
единен пазар, особено сред 
потребителите, доверието следва да 
бъде допълнително подобрено, като се 
предоставя прозрачна информация за 
нивото на сигурност на ИКТ продукти и 
услуги. Това може да бъде улеснено 
чрез стандартизирано сертифициране 
на равнище ЕС, като се разчита на 
европейски или международни 
стандарти и се предоставят общи 
изисквания относно киберсигурността и 
общи критерии за оценка, независещи 
от националните пазари и секторите. 
Наред със сертифицирането за целия 
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Съюз съществуват редица доброволни 
мерки, които частният сектор сам 
по себе си трябва да предприеме, за да 
укрепи доверието в сигурността на 
ИКТ продуктите и услугите, по-
специално с оглед на нарастващата 
наличност на устройства, базирани 
на интернет на нещата. Така 
например следва да се използват по-
ефективно криптирането и други 
технологии, както и технологиите за 
предотвратяване на успешни 
кибератаки, като например 
блокверига, с цел подобряване на 
сигурността на данните на крайните 
потребители и техните 
комуникации, както и на общата 
сигурност на мрежовите и 
информационните системи в Съюза.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Макар че сертифицирането и 
другите форми на оценка на 
съответствието на ИКТ процесите, 
продуктите и услугите играят важна 
роля, подобряването на 
киберсигурността изисква 
многостранен подход, който да 
обхваща хората, процесите и 
технологиите. ЕС следва да 
продължи да подчертава силно и да 
насърчава и други усилия, в т.ч. 
образование, обучение и развиване на 
умения относно киберсигурността; 
повишаване на осведомеността на 
равнището на изпълнителните и 
управителните органи на 
дружествата; насърчаване на 
доброволното споделяне на 
информация, свързана с киберзаплахи; 
и осъществяване на промяна в ЕС от 
реактивен към проактивен подход по 
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отношение на реакцията спрямо 
заплахи, като се акцентира върху 
предотвратяването на успешни 
кибератаки.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съюзът вече предприе важни 
стъпки за гарантиране на 
киберсигурността и за повишаване на 
доверието в цифровите технологии. 
През 2013 г. беше приета стратегия на 
ЕС за киберсигурност, която да 
направлява политиката на Съюза в 
отговор на заплахите и рисковете в 
областта на киберсигурността. В 
усилията си да защити по-добре 
европейските граждани в онлайн 
средата, през 2016 г. Съюзът прие 
първия законодателен акт в областта на 
киберсигурността — Директива (ЕС) 
2016/1148 относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза 
(„Директива за МИС“). С Директивата 
за МИС бяха въведени изисквания по 
отношение на националните 
способности в областта на 
киберсигурността, бяха създадени 
първите механизми за засилване на 
стратегическото и оперативното 
сътрудничество между държавите 
членки и бяха въведени задължения 
относно мерките за сигурност и
уведомяването за инциденти отвъд 
границите на отделните сектори, които 
са жизненоважни за икономиката и 
обществото, като например 
енергетиката, транспорта, водните 
ресурси, банковото дело, 
инфраструктурите на финансовия пазар, 
здравеопазването, цифровата 
инфраструктура, както и доставчиците 

(7) Съюзът вече предприе важни 
стъпки за гарантиране на 
киберсигурността и за повишаване на 
доверието в цифровите технологии. 
През 2013 г. беше приета стратегия на 
ЕС за киберсигурност, която да 
направлява политиката на Съюза в 
отговор на заплахите и рисковете в 
областта на киберсигурността. В 
усилията си да защити по-добре 
европейските граждани в онлайн 
средата, през 2016 г. Съюзът прие 
първия законодателен акт в областта на 
киберсигурността — Директива (ЕС) 
2016/1148 относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза 
(„Директива за МИС“). С Директивата
за МИС, чийто успех ще зависи 
особено много от ефективното 
прилагане от държавите членки, бяха 
въведени изисквания по отношение на 
националните способности в областта 
на киберсигурността, бяха създадени 
първите механизми за засилване на 
стратегическото и оперативното 
сътрудничество между държавите 
членки и бяха въведени задължения 
относно мерките за сигурност и 
уведомяването за инциденти отвъд 
границите на отделните сектори, които 
са жизненоважни за икономиката и 
обществото, като например 
енергетиката, транспорта, водните 
ресурси, банковото дело, 
инфраструктурите на финансовия пазар, 
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на основни цифрови услуги (интернет 
търсачки, услуги за изчисления в облак 
и платформи за онлайн търговия). 
ENISA получи основна роля в областта 
на подпомагането на изпълнението на 
директивата. В допълнение, ефективна 
борба срещу киберпрестъпността е 
важен приоритет в Европейската 
програма за сигурност, като допринася 
за общата цел за постигане на високо 
равнище на киберсигурността.

здравеопазването, цифровата 
инфраструктура, както и доставчиците 
на основни цифрови услуги (интернет 
търсачки, услуги за изчисления в облак 
и платформи за онлайн търговия). 
ENISA получи основна роля в областта 
на подпомагането на изпълнението на 
директивата. В допълнение, ефективна 
борба срещу киберпрестъпността е 
важен приоритет в Европейската 
програма за сигурност, като допринася 
за общата цел за постигане на високо 
равнище на киберсигурността.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Като се има предвид 
нарастващият брой на 
предизвикателствата в областта на 
киберсигурността, пред които е 
изправен Съюзът, предоставените на 
Агенцията финансови и човешки 
ресурси следва да бъдат увеличени, така 
че да отразяват нейната разширена роля, 
нейните задачи, както и нейната 
ключова позиция в екосистемата на 
организациите, които защитават 
европейската цифрова екосистема.

(11) Като се има предвид 
нарастващият брой на заплахите и 
предизвикателствата в областта на 
киберсигурността, пред които е 
изправен Съюзът, предоставените на 
Агенцията финансови и човешки 
ресурси следва да бъдат увеличени, така 
че да отразяват нейната разширена роля, 
нейните задачи, както и нейната 
ключова позиция в екосистемата на 
организациите, които защитават 
европейската цифрова екосистема.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Агенцията следва да допринася 
за повишаването на обществената 
осведоменост относно рисковете, 
свързани с киберсигурността, и да 
предлага насоки и добри практики за 
отделните потребители, насочени към 

(28) Агенцията следва да допринася 
за повишаването на обществената 
осведоменост относно рисковете, 
свързани с киберсигурността, и да 
предлага насоки и добри практики за 
отделните потребители, насочени към 



AD\1153124BG.docx 13/74 PE616.831v02-00

BG

гражданите и организациите. Агенцията 
следва също така да допринася за 
насърчаване на най-добрите практики и 
решения на равнището на отделни 
лица и организации, като събира и 
анализира обществено достъпна 
информация относно значителни 
инциденти и изготвя доклади, с цел да 
се предоставят насоки за предприятията 
и гражданите и да се подобри 
цялостното ниво на подготвеност и 
устойчивост. Освен това Агенцията 
следва да организира, в сътрудничество 
с институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и държавите 
членки, редовни разяснителни и 
обществени образователни кампании за 
крайните потребители, насочени към 
насърчаването на по-безопасно 
индивидуално поведение онлайн и 
повишаване на осведомеността относно 
потенциалните заплахи в 
киберпространството, включително 
относно киберпрестъпления като 
фишинг, ботмрежи, финансови и 
данъчни измами, а също така насочени 
към разпространението на основни 
съвети относно автентификацията и
защитата на данните. Агенцията следва 
да играе централна роля за по-бързото 
осведомяване на крайните ползватели 
относно сигурността на изделията.

гражданите и организациите. Агенцията 
следва също така да допринася за 
насърчаване на най-добрите практики и 
решения за киберхигиена, което 
означава прости рутинни мерки, 
които отделни лица и организации
могат да вземат за свеждане до 
минимум на рисковете от 
киберзаплахи, като например 
многофакторна автентификация, 
коригиране на грешките, криптиране 
и управление на достъпа. Агенцията 
следва да прави това, като събира и 
анализира обществено достъпна 
информация относно значителни 
инциденти и изготвя и публикува 
доклади и ръководства, с цел да се 
предоставят насоки за предприятията и 
гражданите и да се подобри цялостното 
ниво на подготвеност и устойчивост. 
Освен това Агенцията следва да 
организира, в сътрудничество с 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и държавите 
членки, редовни разяснителни и 
обществени образователни кампании за 
крайните потребители, насочени към 
насърчаването на по-безопасно 
индивидуално поведение онлайн и 
повишаване на осведомеността относно 
мерките, които могат да се вземат за 
предпазване от потенциалните заплахи 
в киберпространството, включително 
относно киберпрестъпления като 
фишинг, атаки със софтуер за 
изнудване, хакерски атаки, ботмрежи, 
финансови и данъчни измами, а също 
така насочени към разпространението 
на основни съвети относно 
многофакторната автентификация, 
криптирането, коригирането на 
грешки, принципите на управление на 
достъпа, защитата на данните и други 
технологии, повишаващи 
сигурността и неприкосновеността 
на личния живот, както и 
инструменти за анонимизация. 
Агенцията следва да играе централна 
роля за по-бързото осведомяване на 
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крайните ползватели относно 
сигурността на изделията и сигурното 
ползване на услуги, като насърчава
сигурността още при проектирането 
на равнище ЕС, което е от основно 
значение за подобряването на 
сигурността на свързаните 
устройства, особено за уязвимите 
крайни потребители, включително 
деца, както и неприкосновеността на 
личния живот още при 
проектирането. Агенцията следва да 
насърчава всички крайни 
потребители да предприемат 
подходящите стъпки за 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на влиянието на инциденти, 
засягащи сигурността на техните 
мрежови и информационни системи. 
Следва да се създадат партньорства с 
академичните институции, които 
поемат научноизследователски 
инициативи в съответните области 
на киберсигурността.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Агенцията следва да насърчава 
държавите членки и доставчиците на 
услуги да повишават общите си 
стандарти за сигурност, така че всички 
потребители на интернет да вземат 
необходимите мерки за гарантиране на 
собствената си киберсигурност. По-
специално, доставчиците на услуги и 
създателите на продукти следва да 
оттеглят или рециклират продукти и 
услуги, които не отговарят на 
стандартите за киберсигурност. В 
сътрудничество с компетентните 
органи, ENISA може да разпространява 
информация относно равнището на 
киберсигурността на продуктите и 
услугите, предлагани на вътрешния 

(35) Агенцията следва да насърчава 
държавите членки и доставчиците на 
услуги да повишават общите си 
стандарти за сигурност, така че всички 
потребители на интернет да вземат 
необходимите мерки за гарантиране на 
собствената си киберсигурност. По-
специално, доставчиците на услуги и 
създателите на продукти следва да 
оттеглят или рециклират продукти и 
услуги, които не отговарят на 
стандартите за киберсигурност. В 
сътрудничество с компетентните 
органи, ENISA може да разпространява 
информация относно равнището на 
киберсигурността на продуктите и 
услугите, предлагани на вътрешния 
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пазар, и да отправя предупреждения по 
отношение на доставчиците и 
производителите и да изисква от тях да 
подобрят сигурността, включително 
киберсигурността, на своите продукти и 
услуги.

пазар, и да отправя предупреждения по 
отношение на доставчиците и 
производителите и да изисква от тях да 
подобрят сигурността, включително 
киберсигурността, на своите продукти и 
услуги. ENISA следва да оповестява 
публично такива предупреждения на 
уебсайта, предназначен да предоставя 
информация относно схемите за 
сертифициране. Агенцията следва да 
изготви насоки относно 
минималните изисквания за 
сигурност за ИТ устройства, 
продавани в или изнасяни от Съюза. 
Тези насоки биха могли да призовават 
производителите да предоставят 
писмена декларация, потвърждаваща, 
че дадено изделие не съдържа 
хардуерни, софтуерни или фърмуерни 
компоненти с каквито и да е 
известни използваеми слабости по 
отношение на сигурността, нито 
непроменима или некриптирана 
парола или код за достъп, че то е 
пригодено за приемане на ползващи се 
с доверие и надлежно 
автентифицирани актуализации на 
сигурността, че реакцията на 
продавачите на засегнато устройство 
включва подходяща йерархия на 
средствата за правна защита и че 
търговците информират крайните 
потребители, когато изтича 
поддържането на сигурността за 
такова устройство.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36 a) Стандартите са доброволен, 
определян от потребностите на 
пазара инструмент, предоставящ 
технически изисквания и насоки, 
резултат от открит, прозрачен и 
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приобщаващ процес. Използването на 
стандарти улеснява съответствието 
на стоки и услуги с правото на Съюза 
и подкрепя европейските политики в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012 относно европейската 
стандартизация. Агенцията следва 
редовно да се консултира и да работи 
в сътрудничество с европейските 
организации за стандартизация, по-
специално при изготвянето на 
европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Агенцията следва да разполага с 
Постоянна група на заинтересованите 
страни в ролята на консултативен орган, 
за да се гарантира редовен диалог с 
частния сектор, потребителските 
организации и други подходящи 
заинтересовани страни. Постоянната 
група на заинтересованите страни, 
сформирана от управителния съвет по 
предложение на изпълнителния 
директор, следва да се съсредоточи 
върху въпроси, засягащи 
заинтересованите страни, и да насочва 
вниманието на Агенцията към тях. 
Съставът на Постоянната група на 
заинтересованите страни и задачите, 
които ѝ се възлагат — по-конкретно 
предоставянето на консултации относно 
проекта на работната програма —
следва да гарантират достатъчна 
степен на представяне на 
заинтересованите страни в работата на 
Агенцията.

(44) Агенцията следва да разполага с 
Постоянна група на заинтересованите 
страни в ролята на консултативен орган, 
за да се гарантира редовен диалог с 
частния сектор, потребителските 
организации, академичната общност
и други подходящи заинтересовани 
страни. Постоянната група на 
заинтересованите страни, сформирана 
от управителния съвет по предложение 
на изпълнителния директор, следва да 
се съсредоточи върху въпроси, засягащи 
заинтересованите страни, и да насочва 
вниманието на Агенцията към тях. С 
цел да се осигури подходящо участие 
на заинтересованите страни в 
рамката за сертифициране на 
киберсигурността, Постоянната 
група на заинтересованите страни 
следва също така да дава съвети 
относно това кои ИКТ продукти и 
услуги трябва да бъдат включени в 
бъдещите европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността, 
и следва да отправи предложения до 
Комисията да поиска от Агенцията 
да подготви проекти за схеми за тези 



AD\1153124BG.docx 17/74 PE616.831v02-00

BG

ИКТ продукти и услуги, или по своя 
собствена инициатива, или след 
представяне на предложения от 
съответни заинтересовани страни.
Съставът на Постоянната група на 
заинтересованите страни и задачите, 
които ѝ се възлагат – по-конкретно 
предоставянето на консултации относно 
проекта на работната програма – следва 
да гарантират ефикасно и справедливо
представяне на заинтересованите страни 
в работата на Агенцията.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) За да се гарантира пълната 
автономност и независимост на 
Агенцията и за да може тя да изпълнява 
допълнителни и нови задачи, 
включително непредвидени задачи в 
спешни случаи, на Агенцията следва да 
бъде предоставен достатъчен и 
автономен бюджет, чиито приходи се 
набавят най-вече чрез вноска на Съюза 
и вноски на трети държави, вземащи 
участие в работата на Агенцията. По-
голямата част от персонала на 
Агенцията следва да е пряко ангажирана 
с оперативното изпълнение на мандата 
на Агенцията. Приемащата държава 
членка или всяка друга държава членка 
следва да могат да правят доброволни 
вноски към приходите на Агенцията. 
Бюджетната процедура на Съюза следва 
да остане приложима по отношение на 
всякакви субсидии, платими от общия 
бюджет на Съюза. Освен това Сметната 
палата следва да одитира финансовите 
отчети на Агенцията, за да се гарантират 
прозрачност и отчетност.

(46) За да се гарантира пълната 
автономност и независимост на 
Агенцията и за да може тя да изпълнява 
допълнителни и нови задачи, 
включително непредвидени задачи в 
спешни случаи, на Агенцията следва да 
бъде предоставен достатъчен и 
автономен бюджет, чиито приходи се 
набавят най-вече чрез вноска на Съюза 
и вноски на трети държави, вземащи 
участие в работата на Агенцията. По-
голямата част от персонала на 
Агенцията следва да е пряко ангажирана 
с оперативното изпълнение на мандата 
на Агенцията. Приемащата държава 
членка или всяка друга държава членка 
следва да могат да правят доброволни 
вноски към приходите на Агенцията. 
Бюджетната процедура на Съюза следва 
да остане приложима по отношение на 
всякакви субсидии, платими от общия 
бюджет на Съюза. Освен това Сметната 
палата следва да одитира финансовите 
отчети на Агенцията, за да се гарантират 
прозрачност, отчетност, ефикасност
и ефективност на разходите.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Оценяването на съответствието е 
процесът, който показва дали са били 
изпълнени конкретните изисквания, 
свързани с продукта, процеса, услугата, 
подсистемата, физическото или 
юридическото лице. За целите на 
настоящия регламент сертифицирането 
следва да се счита за един вид 
оценяване на съответствието по 
отношение на свързаните с 
киберсигурността характеристики на
даден продукт, процес, услуга, система, 
или комбинация от тях („ИКТ продукти 
и услуги“) от независима трета страна, 
различна от създателя на продукта 
или услугата. Сертифицирането само 
по себе си не може да гарантира, че 
сертифицираните ИКТ продукти и 
услуги са сигурни по отношение на 
киберзаплахите. То е само процедура и 
техническа методика за удостоверяване, 
че ИКТ продуктите и услугите са 
изследвани и отговарят на определени 
изисквания, свързани с 
киберсигурността, които са определени 
другаде, например в технически 
стандарти.

(47) Оценяването на съответствието е 
процесът, който показва дали са били 
изпълнени конкретните изисквания, 
свързани с продукта, процеса, услугата, 
подсистемата, физическото или 
юридическото лице. За целите на 
настоящия регламент сертифицирането 
следва да се счита за един вид 
оценяване на съответствието по 
отношение на свързаните с 
киберсигурността характеристики и 
практики, включени в даден продукт, 
процес, услуга, система, или 
комбинация от тях („ИКТ продукти и 
услуги“) от независима трета страна, 
или чрез процедура на самостоятелна
декларация за съответствие. 
Сертифицирането само по себе си не 
може да гарантира, че сертифицираните 
ИКТ продукти и услуги са сигурни по 
отношение на киберзаплахите, и 
крайният потребител следва да е 
запознат с това. То е само процедура и 
техническа методика за удостоверяване, 
че ИКТ продуктите и услугите, както и 
основните процеси и системи са 
изследвани и отговарят на определени 
изисквания, свързани с 
киберсигурността, които са определени 
другаде, например в технически 
стандарти.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Сертифицирането на 
киберсигурността играе важна роля за 

(48) Европейското сертифициране
на киберсигурността играе съществена
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повишаването на доверието в ИКТ 
продуктите и услугите и на тяхната 
сигурност. Цифровият единен пазар, и 
по-конкретно основаващата се на данни 
икономика и „интернет на нещата“, 
могат да функционират успешно само 
ако обществото като цяло е уверено, че 
тези продукти и услуги предоставят 
определено ниво на обезпеченост в 
областта на киберсигурността. 
Свързаните автомобили и автомобилите 
с автоматично управление, 
електронните медицински устройства, 
системите за управление на 
промишлената автоматизация или 
интелигентните енергийни мрежи са 
само някои от примерите за сектори, в 
които сертифицирането вече широко се 
използва или е вероятно да бъде 
използвано в близко бъдеще. Секторите, 
регулирани от Директивата за МИС, са 
също така сектори, в които 
сертифицирането на киберсигурността е 
от ключово значение.

роля за повишаването на доверието в 
ИКТ продуктите и услугите и на тяхната 
сигурност. Цифровият единен пазар, и 
по-конкретно основаващата се на данни 
икономика и „интернет на нещата“, 
могат да функционират успешно само 
ако обществото като цяло е уверено, че 
тези продукти и услуги предоставят 
високо ниво на обезпеченост в областта 
на киберсигурността. Свързаните 
автомобили и автомобилите с 
автоматично управление, електронните 
медицински устройства, системите за 
управление на промишлената 
автоматизация или интелигентните 
енергийни мрежи са само някои от 
примерите за сектори, в които 
сертифицирането вече широко се 
използва или е вероятно да бъде 
използвано в близко бъдеще. Секторите, 
регулирани от Директивата за МИС, са 
също така сектори, в които 
сертифицирането на киберсигурността е 
от ключово значение.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Понастоящем сертифицирането 
на киберсигурността на ИКТ продукти и 
услуги се използва само в ограничена 
степен. Ако има такова, то се 
осъществява предимно на равнището на 
държавите членки или в рамките на 
секторно обусловени схеми. В тези 
условия сертификат, издаден от един 
национален орган в областта на 
киберсигурността, по принцип не се 
признава от другите държави членки. 
Поради това може да се наложи 
предприятията да сертифицират своите 
продукти и услуги в няколко държави 
членки, в които развиват дейност, 
например с цел да участват в 

(50) Понастоящем сертифицирането 
на киберсигурността на ИКТ продукти и 
услуги се използва само в ограничена 
степен. Ако има такова, то се 
осъществява предимно на равнището на 
държавите членки или в рамките на 
секторно обусловени схеми. В тези 
условия сертификат, издаден от един 
национален орган в областта на 
киберсигурността, по принцип не се 
признава от другите държави членки. 
Поради това може да се наложи 
предприятията да сертифицират своите 
продукти и услуги в няколко държави 
членки, в които развиват дейност, 
например с цел да участват в 
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националните процедури за възлагане 
на обществени поръчки. Освен това, 
въпреки че се появяват нови схеми, 
изглежда няма съгласуван и цялостен 
подход по отношение на 
хоризонталните въпроси, свързани с 
киберсигурността, например в сферата 
на „интернет на нещата“. Действащите 
схеми проявяват съществени 
недостатъци и различия по отношение 
на продуктовия обхват, нивата на 
обезпеченост, съществените критерии и 
фактическото използване.

националните процедури за възлагане 
на обществени поръчки, като по този 
начин увеличават разходите си. Освен 
това, въпреки че се появяват нови 
схеми, изглежда няма съгласуван и 
цялостен подход по отношение на 
хоризонталните въпроси, свързани с 
киберсигурността, например в сферата 
на „интернет на нещата“. Действащите 
схеми проявяват съществени 
недостатъци и различия по отношение 
на продуктовия обхват, нивата на
основана на риска обезпеченост, 
съществените критерии и фактическото 
използване.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) С оглед на посоченото по-горе е 
необходимо да се въведе Европейска 
рамка на сертифициране на 
киберсигурността, която да определя 
основните хоризонтални изисквания за 
европейските схеми за сертифициране 
на киберсигурност, които ще бъдат 
разработени, и да дава възможност 
сертификатите за ИКТ продукти и 
услуги да бъдат признавани и 
използвани във всички държави членки. 
Европейската рамка следва да има две 
цели: от една страна, тя следва да 
спомогне за повишаване на доверието в 
ИКТ продуктите и услугите, които са 
били сертифицирани по такива схеми. 
От друга страна тя следва да 
предотврати увеличаването на броя на 
противоречащи си или припокриващи се 
национални сертификати за 
киберсигурност и по този начин да 
намали разходите за предприятията, 
упражняващи дейност на единния 
цифров пазар. Схемите следва да бъдат 
недискриминационни и да се основават 

(52) С оглед на посоченото по-горе е 
необходимо да се възприеме общ 
подход и да се въведе Европейска рамка 
на сертифициране на киберсигурността, 
която да определя основните 
хоризонтални изисквания за 
европейските схеми за сертифициране 
на киберсигурност, които ще бъдат 
разработени, и да дава възможност 
сертификатите за ИКТ продукти и 
услуги да бъдат признавани и 
използвани във всички държави членки.
По този начин е от съществено 
значение да се гради върху 
съществуващи национални и 
международни схеми, както и върху 
системи за взаимно признаване, по-
специално SOG-IS, и да се даде 
възможност за плавен преход от 
съществуващите схеми по такива 
системи към схеми по новата 
европейска рамка. Европейската рамка 
следва да има две цели: от една страна, 
тя следва да спомогне за повишаване на 
доверието в ИКТ продуктите и 
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на международни стандарти и/или 
стандарти на Съюза, освен ако тези 
стандарти са неефективни или 
неподходящи за изпълнението на 
легитимните цели на ЕС в това 
отношение.

услугите, които са били сертифицирани 
по такива схеми. От друга страна тя 
следва да предотврати увеличаването на 
броя на противоречащи си или 
припокриващи се национални 
сертификати за киберсигурност и по 
този начин да намали разходите за 
предприятията, упражняващи дейност 
на единния цифров пазар. Когато 
европейско сертифициране на 
киберсигурността замени национална 
схема, сертификатите, издадени 
съгласно европейската схема, следва 
да се приемат за валидни в случаите, 
когато сертифицирането е било 
изисквано съгласно национална схема.
Схемите следва да се ръководят от 
принципа „сигурност още при 
проектирането“ и от принципите, 
посочени в Регламент (EС) 2016/679. 
Те също така следва да бъдат 
недискриминационни и да се основават 
на международни стандарти и/или 
стандарти на Съюза, освен ако тези 
стандарти са неефективни или 
неподходящи за изпълнението на 
легитимните цели на ЕС в това 
отношение.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 52 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52a) Европейската рамка на 
сертифициране на киберсигурността 
следва да се въведе по еднообразен 
начин във всички държави членки, за 
да се избегне практиката за търсене 
на най-изгодния режим за 
сертифициране поради ценови 
разлики или различия в изисквания 
между държавите членки.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Целта на европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
следва да бъде да се гарантира, че ИКТ 
продуктите и услугите, сертифицирани 
по такава схема, съответстват на 
специфицираните изисквания. Тези 
изисквания засягат тяхната способност 
да устояват — при определено ниво на 
обезпеченост — на действия, които 
имат за цел да нарушат наличността, 
автентичността, целостта и 
поверителността на съхраняваните, 
предавани или обработвани данни, или 
на свързаните с тях функции или 
услуги, предлагани непосредствено от 
тези продукти, процеси, услуги и 
системи или достъпни чрез тях, по 
смисъла на настоящия регламент. Не е 
възможно в настоящия регламент да се 
определят подробно изискванията във 
връзка с киберсигурността на всички 
ИКТ продукти и услуги. ИКТ 
продуктите и услугите и техните 
потребности във връзка с 
киберсигурността са толкова 
разнообразни, че е много трудно да се 
формулират общи изисквания в 
областта на киберсигурността, които да 
са общовалидни. Поради това е 
необходимо да се приеме широко и 
общо понятие за киберсигурността за 
целите на сертифицирането, което да се 
допълва от набор от конкретни цели, 
свързани с киберсигурността, които 
трябва да бъдат вземани предвид при 
разработването на европейските схеми 
за сертифициране на киберсигурността. 
Условията, при които тези цели ще 
бъдат постигани при конкретни ИКТ 
продукти и услуги, следва да бъдат 
допълнително уточнявани в 
подробности на нивото на всяка отделна 

(55) Целта на европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
следва да бъде да се допринесе за 
висока степен на защита на 
крайните потребители и на 
европейската конкурентоспособност 
и повишаване на равнището на 
сигурност в рамките на цифровия 
единен пазар, и по-специално да се 
гарантира, че ИКТ продуктите и 
услугите, сертифицирани по схема, 
съответстват на специфицираните 
изисквания. Тези изисквания засягат 
тяхната способност да устояват — при 
определено ниво на обезпеченост — на 
действия, които имат за цел да нарушат 
наличността, автентичността, целостта и 
поверителността на съхраняваните, 
предавани или обработвани данни, или 
на свързаните с тях функции или 
услуги, предлагани непосредствено от 
тези процеси, продукти, услуги и 
системи или достъпни чрез тях, по 
смисъла на настоящия регламент. Не е 
възможно в настоящия регламент да се 
определят подробно изискванията във 
връзка с киберсигурността на всички 
ИКТ продукти и услуги. ИКТ 
продуктите и услугите и техните 
потребности във връзка с 
киберсигурността са толкова 
разнообразни, че е много трудно да се 
формулират общи изисквания в 
областта на киберсигурността, които да 
са общовалидни. Поради това е 
необходимо да се приеме широко и 
общо понятие за киберсигурността за 
целите на сертифицирането, което да се 
допълва от набор от конкретни цели, 
свързани с киберсигурността, които 
трябва да бъдат вземани предвид при 
разработването на европейските схеми 
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схема за сертифициране, приемана от 
Комисията, например чрез позоваване
на стандарти или технически 
спецификации.

за сертифициране на киберсигурността. 
Условията, при които тези цели ще 
бъдат постигани при конкретни ИКТ 
продукти и услуги, следва да бъдат 
допълнително уточнявани в 
подробности на нивото на всяка отделна 
схема за сертифициране, приемана от 
Комисията, например чрез позоваване 
на стандарти или технически 
спецификации. От първостепенно 
значение е всяка схема за 
сертифициране да бъде проектирана 
по такъв начин, че да стимулира и 
насърчава всички участници в 
съответния сектор да разработят и 
приемат стандарти за сигурност, 
технически норми и принципи 
„сигурност още при проектирането“ 
на всички етапи от жизнения цикъл 
на продукта или услугата. Когато 
схемата за сертифициране 
предвижда маркировки или знаци, 
трябва да бъдат формулирани 
условията, при които те могат да 
бъдат използвани. Знакът, който би 
могъл да бъде под формата на 
цифрово лого или QR код, би 
обозначил рисковете, свързани с 
функционирането и използването на 
ИКТ продукти и услуги, и следва да 
бъде ясен и лесно разбираем за 
крайния потребител.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 55 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55a) Предвид тенденциите към 
иновации и все по-голямата 
достъпност и непрекъснато 
нарастващия брой устройства, 
базирани на интернет на нещата, във 
всички сектори на обществото, 
трябва да се обърне специално 
внимание на сигурността на всички и 
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дори на най-опростените продукти, 
базирани на интернет на нещата. 
Ето защо, тъй като 
сертифицирането е основен метод за 
повишаване на доверието в пазара и за 
повишаване на сигурността и 
устойчивостта, в новата рамка на 
ЕС за сертифициране на 
киберсигурността трябва да се 
постави акцент върху продукти и 
услуги, базирани на интернет на 
нещата, с цел да станат по-малко 
уязвими и по-безопасни за 
потребителите и предприятията.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) На Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да 
изисква от ENISA да подготвя 
проекти за схеми за отделни ИКТ 
продукти или услуги. Комисията 
следва да бъде оправомощена да 
приема посредством актове за 
изпълнение европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
въз основава на проекти за схеми, 
предложени от ENISA. Като се вземат 
предвид общата цел и целите, свързани 
със сигурността, определени в 
настоящия регламент, в европейските 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността, приемани от 
Комисията, следва да бъде определен 
минимален набор от елементи по 
отношение на предмета, обхвата и 
функционирането на дадена схема. Те 
следва да включват, наред с другото, 
обхвата и предмета на сертифицирането 
на киберсигурността, включително 
обхванатите категории ИКТ продукти и 
услуги, подробна спецификация на 
изискванията в областта на 

(56) ENISA следва да поддържа 
специален уебсайт с лесен за ползване 
онлайн инструмент, който да 
съдържа информация относно 
приетите схеми, проектите за схеми 
и схемите, поискани от Комисията. 
Като се вземат предвид общата цел и 
целите, свързани със сигурността, 
определени в настоящия регламент, в 
европейските схеми за сертифициране 
на киберсигурността, приемани от 
Комисията, следва да бъде определен 
минимален набор от елементи по 
отношение на предмета, обхвата и 
функционирането на дадена схема. Те 
следва да включват, наред с другото, 
обхвата и предмета на сертифицирането 
на киберсигурността, включително 
обхванатите категории ИКТ продукти и 
услуги, подробна спецификация на 
изискванията в областта на 
киберсигурността, например чрез 
позоваване на стандарти или технически 
спецификации, конкретните критерии и 
методи за оценка, свързани с 
функционирането и използването на 
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киберсигурността, например чрез 
позоваване на стандарти или технически 
спецификации, конкретните критерии и 
методи за оценка, както и желаното 
ниво на обезпеченост: основно, 
значително и/или високо.

ИКТ продукт, процес или услуга, 
присъщия им риск, както и желаното 
ниво на обезпеченост: функционално 
сигурни, тоест нива на обезпеченост, 
имащи функционална степен на 
сигурност, значително сигурни, висока 
степен на сигурност, или каквато и
да е комбинация от тях. Нивата на 
обезпеченост не трябва да 
предполагат абсолютна сигурност, за 
да не подвеждат крайния 
потребител. Освен това трябва да се 
взема предвид целият жизнен цикъл 
на продукта. С цел да се изясни на кои 
рискове даден продукт или услуга е 
проектиран така, че да може да 
устои, ENISA следва да координира 
изготвянето на списък за определяне 
на рисковете, които ИКТ процес, 
продукт или услуга се очаква да 
срещнат от дадена категория 
потребители в определена среда.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 56 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56 a) На Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да 
изисква от ENISA да подготвя 
проекти за схеми за отделни ИКТ 
продукти или услуги. Правомощието 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз следва да се делегира на 
Комисията по отношение на 
създаването на европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
за ИКТ продукти и услуги. От особена 
важност е при своята работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да се провеждат в 
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съответствие с принципите, 
посочени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество. По-
специално с цел осигуряване на 
равностойно участие в подготовката 
на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
следва да получават всички 
документи по едно и също време като 
експертите на държавите членки, и 
техните експерти следва системно 
да имат достъп до срещите на 
експертните групи на Комисията, 
занимаващи се с подготовката на 
делегираните актове. Когато приема 
тези делегирани актове, Комисията 
следва да основава схемите за 
сертифициране на киберсигурността 
за ИКТ продукти и услуги върху 
съответните проекти за схеми, 
предложени от ENISA. Това се прави, 
за да се подкрепи доверието и 
предсказуемостта и за повишаване на 
обществената осведоменост във 
връзка с рамката за сертифициране 
на киберсигурността.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 56 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56б) Измежду методите и 
процедурите за оценка, свързани с 
всяка европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността, 
на равнището на Съюза следва да се 
насърчават етичните хакерски 
атаки, чиято цел е да локализират 
слабостите и уязвимите точки на 
устройствата и информационните 
системи, като се предвиждат 
очакваните действия и уменията на 
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злонамерени хакери.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) След като дадена европейски 
схема за сертифициране на 
киберсигурността бъде приета, 
производителите на ИКТ продукти или 
доставчиците на ИКТ услуги следва да 
могат да подават заявления за 
сертифициране на своите продукти или 
услуги до орган за оценяване на 
съответствието по техен избор. 
Органите за оценяване на 
съответствието следва да се акредитират 
от орган по акредитация, ако отговарят 
на конкретни изисквания, определени в 
настоящия регламент. Акредитацията 
следва да се издава за максимален срок 
от пет години и може да бъде 
подновявана при същите условия, ако 
органът за оценяване на съответствието 
отговаря на изискванията. Органите по 
акредитация следва да отнемат 
акредитацията на органа за оценяване на 
съответствието, ако условията за 
акредитация не са били спазени или 
вече не се спазват, или ако органът за 
оценяване на съответствието е 
предприел действия, които нарушават 
разпоредбите на настоящия регламент.

(58) След като дадена европейски 
схема за сертифициране на 
киберсигурността бъде приета, 
производителите на ИКТ продукти или 
доставчиците на ИКТ услуги следва да 
могат да подават заявления за 
сертифициране на своите процеси, 
продукти или услуги до орган за 
оценяване на съответствието по техен 
избор, или да декларират сами, че 
техните продукти или услуги са в 
съответствие със съответната 
европейска схема за сертифициране 
на киберсигурността. Органите за 
оценяване на съответствието следва да 
се акредитират от орган по акредитация, 
ако отговарят на конкретни изисквания, 
определени в настоящия регламент. 
Акредитацията следва да се издава за
максимален срок от пет години и може 
да бъде подновявана при същите 
условия, ако органът за оценяване на 
съответствието отговаря на 
изискванията. Органите по акредитация 
следва да отнемат акредитацията на 
органа за оценяване на съответствието, 
ако условията за акредитация не са били 
спазени или вече не се спазват, или ако 
органът за оценяване на съответствието 
е предприел действия, които нарушават 
разпоредбите на настоящия регламент. 
С оглед да се гарантира, че 
акредитацията се осъществява по 
еднакъв начин в целия Европейски 
съюз, националните надзорни органи 
за сертифициране следва да бъдат 
подлагани на партньорска проверка на 
процедурите за проверка на 
съответствието на продуктите, 
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които са предмет на сертифициране 
в областта на киберсигурността.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Трябва да се изиска от всички 
държави членки да определят по един 
надзорен орган за сертифицирането на 
киберсигурността, който да упражнява 
надзор дали органите за оценяване на 
съответствието и сертификатите, 
издавани от такива органи, установени 
на тяхната територия, отговарят на 
изискванията на настоящия регламент и 
на съответните схеми за сертифициране 
на киберсигурността. Националните 
надзорни органи за сертифициране 
следва да разглеждат жалбите, подадени 
от физически или юридически лица по 
отношение на сертификатите, издадени 
от органите за оценяване на 
съответствието, установени на тяхна 
територия, да разследват в 
необходимата степен предмета на 
жалбата и информират жалбоподателя 
за напредъка и резултатите от 
разследването в разумен срок. Освен 
това те следва да си сътрудничат с 
други национални надзорни органи за 
сертифицирането или други публични 
органи, включително чрез споделяне на 
информация за възможни 
несъответствия на ИКТ продукти и 
услуги с изискванията на настоящия 
регламент или на конкретни европейски 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността.

(59) Трябва да се изиска от всички 
държави членки да определят по един 
надзорен орган за сертифицирането на 
киберсигурността, който да упражнява 
надзор дали органите за оценяване на 
съответствието и сертификатите, 
издавани от такива органи, установени 
на тяхната територия, отговарят на
изискванията на настоящия регламент и 
на съответните схеми за сертифициране 
на киберсигурността. Националните 
надзорни органи за сертифициране 
следва да разглеждат жалбите, подадени 
от физически или юридически лица по 
отношение на сертификатите, издадени 
от органите за оценяване на 
съответствието, установени на тяхна 
територия, да разследват в 
необходимата степен предмета на 
жалбата и информират жалбоподателя 
за напредъка и резултатите от 
разследването в разумен срок. Освен 
това те следва да си сътрудничат с 
други национални надзорни органи за 
сертифицирането или други публични 
органи, включително чрез споделяне на 
информация за възможни 
несъответствия на ИКТ продукти и 
услуги с изискванията на настоящия 
регламент или на конкретни европейски 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността. Освен това те 
следва да осъществяват надзор и да 
проверяват съответствието на 
самостоятелните декларации за 
съответствие, както и че 
европейските сертификати за 
киберсигурност са издадени от 
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органите за оценяване на 
съответствието с посочените в 
настоящия регламент изисквания, 
включително правилата, приети от 
Европейската група за 
сертифициране на киберсигурността, 
и изискванията, посочени в 
съответната европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността. 
Ефективното сътрудничество между 
националните надзорни органи за 
сертифициране е от съществено 
значение за правилното прилагане на 
европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
и на техническите въпроси, свързани 
с киберсигурността на ИКТ продукти 
и услуги. Комисията следва да улесни 
обмена на информация чрез 
предоставяне на обща електронна 
информационна система за 
подпомагане, например 
Информационната и комуникационна 
система за надзор на пазара (ICSMS) и 
системата за бързо предупреждение 
за опасни нехранителни продукти 
(RAPEX), които вече се използват от 
органите за надзор на пазара съгласно 
Регламент (ЕО) № 765/2008.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) За целите на допълнителното 
конкретизиране на критериите за 
акредитиране на органите за 
оценяване на съответствието, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз. Комисията следва да провежда 
подходящи консултации, 
включително на експертно равнище, 
по време на подготвителната си 

заличава се
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работа. Тези консултации следва да се 
провеждат в съответствие с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегирани актове, Европейският 
парламент и Съветът следва да 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на 
експертните групи на Комисията, 
занимаващи се с подготовката на 
делегираните актове.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) За приемането на актове за 
изпълнение относно европейските 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността на ИКТ продукти и 
услуги следва да се използва 
процедурата по разглеждане; по 
отношение на условията за провеждане 
на разследвания от страна на Агенцията; 
както и по отношение на 
обстоятелствата, форматите и 
процедурите за уведомяване на 
Комисията относно органи за оценяване 
на съответствието от националните 
надзорни органи за сертифицирането.

(65) За приемането на актове за 
изпълнение относно европейските 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността на ИКТ процеси, 
продукти и услуги следва да се използва 
процедурата по разглеждане; по 
отношение на условията за провеждане 
на разследвания от страна на Агенцията; 
както и по отношение на 
обстоятелствата, форматите и 
процедурите за уведомяване на 
Комисията относно органи за оценяване 
на съответствието от националните 
надзорни органи за сертифицирането, 
като се взема предвид доказаната 
ефективност на инструмента за 
електронно нотифициране NANDO 
(New Approach Notified and Designated 
Organisations).
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Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) Дейностите на Агенцията следва 
да бъдат оценявани от независим орган. 
При оценката следва да се има предвид
постигането на целите от страна на 
Агенцията, нейните работни практики 
и значимостта на задачите ѝ. В оценката 
следва също така да се разглеждат 
въздействието, ефективността и 
ефикасността на Европейската рамка за 
сертифициране на киберсигурността.

(66) Дейностите на Агенцията следва 
да бъдат оценявани от независим орган. 
Оценката следва да включва 
легитимността и ефективността на 
разходите на Агенцията, нейната 
ефикасност при постигането на целите 
ѝ и описание на нейните работни 
практики и значимостта на задачите ѝ. В 
оценката следва също така да се 
разглеждат въздействието, 
ефективността и ефикасността на 
Европейската рамка за сертифициране 
на киберсигурността.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „ИКТ продукт и услуга“ означава 
елемент или група елементи на 
мрежовите и информационните 
системи;

(11) „ИКТ процес, продукт и услуга“ 
означава продукт, услуга, процес, 
система или комбинация от такива
елементи – елемент на мрежовите и 
информационните системи;

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 a) „национален надзорен орган за 
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сертифициране“ означава орган на 
държава членка, отговорен за 
извършването на наблюдение, 
правоприлагане и надзорни задачи във 
връзка със сертифицирането на 
киберсигурността на нейна 
територия;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 16 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) „самостоятелна декларация за 
съответствие“ означава изявление на 
производителя, което удостоверява, 
че неговите ИКТ процеси, продукти 
или услуги съответстват на 
посочените европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията поема задачите, 
възложени ѝ с настоящия регламент, с 
цел да допринесе за постигане на високо 
равнище на киберсигурността в Съюза.

1. Агенцията поема задачите, 
възложени ѝ с настоящия регламент, с 
цел да допринесе за постигане на високо 
единно равнище на киберсигурността, с 
цел предотвратяване на 
кибератаките в Съюза, за намаляване 
на фрагментирането на вътрешния 
пазар и подобряване на неговото 
функциониране.

Изменение 33

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

5. Агенцията повишава
способностите в областта на 
киберсигурността на равнището на 
Съюза, за да допълни дейността на 
държавите членки за предотвратяването 
на киберзаплахи и реакцията спрямо 
тях, особено в случаи на трансгранични 
инциденти.

5. Агенцията допринася за 
повишаването на способностите в 
областта на киберсигурността на 
равнището на Съюза, за да допълни и 
укрепи дейността на държавите членки 
за предотвратяването на киберзаплахи и 
реакцията спрямо тях, особено в случаи 
на трансгранични инциденти.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Агенцията насърчава 
използването на сертифициране, 
включително като допринася за 
създаването и поддържането на мрежа 
за сертифициране на киберсигурността 
на равнище ЕС съгласно дял III от 
настоящия регламент, с цел постигане 
на повече прозрачност на 
обезпечаването на киберсигурността на 
ИКТ продукти и услуги и за укрепване 
на доверието в цифровия вътрешен
пазар.

6. Агенцията насърчава 
използването на сертифициране и в 
същото време избягва 
фрагментирането, причинено от 
липсата на координация между 
съществуващите схеми за 
сертифициране в Съюза. Агенцията
допринася за създаването и 
поддържането на мрежа за 
сертифициране на киберсигурността на 
равнище ЕС съгласно членове 43 – 54 
[дял III], с цел постигане на повече 
прозрачност на обезпечаването на 
киберсигурността на ИКТ продукти и 
услуги и за укрепване на доверието в 
цифровия единен пазар.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Агенцията насърчава високо 
равнище на осведоменост на гражданите 
и на предприятията по въпросите на 

7. Агенцията насърчава високо 
равнище на осведоменост на 
гражданите, органите и на 
предприятията по въпросите на 
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киберсигурността. киберсигурността.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. подпомага и консултира, особено 
посредством представяне на 
независими становища и 
подготвителна работа по 
разработването и прегледа на 
политиката и законодателството на 
Съюза в областта на киберсигурността, 
както и специфични за сектора 
политически и законодателни 
инициативи, засягащи въпросите на 
киберсигурността;

1. подпомага и консултира по 
разработването и прегледа на 
политиката и законодателството на 
Съюза в областта на киберсигурността, 
както и специфични за сектора 
политически и законодателни 
инициативи, засягащи въпросите на 
киберсигурността;

Обосновка

Агенцията следва да разполага със свободен избор на инструменти за изпълнението на 
своите задачи.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. подпомага Европейския 
комитет по защита на данните, 
създаден с Регламент (ЕС) 2016/679, в 
разработването на насоки, с които на 
техническо равнище да се определят 
условията, при които се разрешава 
законна употреба на лични данни от 
администратори на данни за целите 
на ИТ сигурността, за да се защитава 
тяхната инфраструктура като се 
откриват и блокират атаки срещу 
техните информационни системи в 
контекста на: i) Регламент (EС) 
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2016/6791a; ii) Директива (EС) 
2016/11481б; и iii) Директива 
2002/58/EО1в;

_________________

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

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

1в Директива (ЕС) 2016/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 6 юли 2016 г. относно мерки за 
високо общо ниво на сигурност на 
мрежите и информационните 
системи в Съюза (ОВ L 194, 
19.7.2016 г., стр. 1).

Обосновка

Създаване на подходящи механизми за сътрудничество.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) насърчаването на повишено 
равнище на сигурност на електронните 

(2) насърчаването на повишено 
равнище на сигурност на електронните 
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съобщения, включително чрез 
предоставяне на експертен опит и 
консултации и улесняване на обмена на 
най-добри практики между 
компетентните органи;

съобщения, съхраняването и 
обработването на данни, включително 
чрез предоставяне на експертен опит и 
консултации и улесняване на обмена на 
най-добри практики между 
компетентните органи;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Агенцията улеснява 
създаването и започването на 
дългосрочен европейски проект за 
киберсигурност в подкрепа на 
растежа на независима 
промишленост на ЕС за 
киберсигурност и за интегриране на 
киберсигурността във всички 
дейности на ЕС за развитие в 
областта на ИКТ.

Обосновка

ENISA следва да предоставя съвети на законодателите относно изготвянето на 
политики, които да дадат възможност на ЕС да настигне промишлеността за ИТ 
сигурност в трети страни. Проектът следва да бъде сравним по мащаб с това, което 
вече беше постигнато във въздухоплавателната промишленост (например „Еърбъс“). 
Това е необходимо, за да се развие по-силна, суверенна и надеждна ИКТ промишленост 
на ЕС (вж. Отдел за научни прогнози (STOA), проучване, PE 614.531).

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на две или повече 
заинтересовани държави членки и 
единствено с цел консултация за 
предотвратяване на бъдещи инциденти, 
Агенцията осигурява подпомагане или 

По искане на една или повече 
заинтересовани държави членки и 
единствено с цел консултация за 
предотвратяване на бъдещи инциденти, 
Агенцията осигурява подпомагане или 
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извършва последваща техническа 
проверка след уведомленията от 
засегнатите предприятия за инциденти 
със значително или съществено 
въздействие съгласно Директива (ЕС) 
2016/1148. Агенцията също така 
осъществява такава проверка при 
надлежно обосновано искане от 
Комисията със съгласието на 
засегнатите държави членки в случай на 
инциденти, засягащи интересите на 
повече от две държави членки.

извършва последваща техническа 
проверка след уведомленията от 
засегнатите предприятия за инциденти 
със значително или съществено 
въздействие съгласно Директива (ЕС) 
2016/1148. Агенцията също така 
осъществява такава проверка при 
надлежно обосновано искане от 
Комисията със съгласието на 
засегнатите държави членки в случай на 
инциденти, засягащи интересите на 
повече от две държави членки.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 8 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обобщаване на доклади от 
национални източници с цел да 
допринесе за общата ситуационна 
осведоменост;

а) обобщаване на доклади от 
национални и международни 
източници с цел да допринесе за общата 
ситуационна осведоменост;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 a) извършване, в сътрудничество 
с Европейската група по 
сертифициране на киберсигурността, 
на оценки на процедурите за издаване 
на сертификати за киберсигурност, 
въведени от органите за оценяване на 
съответствието, посочени в член 51, 
с оглед да се гарантира еднакво 
прилагане на настоящия регламент 
от органите за оценяване на 
съответствието при издаването на 
сертификати;
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 б) извършване на независими 
периодични последващи проверки 
относно съответствието на 
сертифицираните ИКТ продукти и 
услуги с европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) съставя и публикува насоки и 
разработва добри практики относно 
изискванията за киберсигурност на ИКТ 
продукти и услуги съвместно с 
националните надзорни органи по 
сертифицирането и с отрасъла;

(3) съставя и публикува насоки и 
разработва добри практики, 
включително относно принципите на 
киберхигиената и възпирането на 
тайните възможности за достъп,
относно изискванията за 
киберсигурност на ИКТ продукти и 
услуги съвместно с националните 
надзорни органи по сертифицирането и 
с отрасъла в рамките на официален, 
стандартизиран и прозрачен процес;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улеснява въвеждането и 
използването на европейски и 
международни стандарти за управление 
на риска и за сигурността на ИКТ 
продукти и услуги, и също така 
съвместно с държавите членки съставя 
препоръки и насоки по отношение на 

б) консултира се с 
международните органи по 
стандартизация и европейските 
организации по стандартизация за 
развитието на европейските 
стандарти, за да гарантира 
подходящи стандарти, използвани в 



AD\1153124BG.docx 39/74 PE616.831v02-00

BG

техническите области, свързани с 
изискванията за сигурност за 
операторите на основни услуги и 
доставчиците на цифрови услуги, както 
и по отношение на вече 
съществуващите стандарти, 
включително националните стандарти 
на държавите членки, съгласно член 19, 
параграф 2 от Директива (ЕС) 
2016/1148;

европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността, 
и улеснява въвеждането и използването 
на съответни европейски и 
международни стандарти за управление 
на риска и за сигурността на ИКТ 
продукти и услуги, и също така 
съвместно с държавите членки съставя 
препоръки и насоки по отношение на 
техническите области, свързани с 
изискванията за сигурност за 
операторите на основни услуги и 
доставчиците на цифрови услуги, както 
и по отношение на вече 
съществуващите стандарти, 
включително националните стандарти 
на държавите членки, съгласно член 19, 
параграф 2 от Директива (ЕС) 
2016/1148;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б а) изготвя насоки относно начина 
и момента, в който държавите 
членки трябва да се уведомяват една 
друга, щом получат информация за 
уязвима точка, която не е публично 
известна в ИКТ процес, продукт или 
услуга, сертифицирана в 
съответствие с Дял III от 
настоящия регламент, включително 
насоки за координация на 
политиките в областта на 
разкриването на уязвими точки;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(б б) изготвя насоки относно 
минималните изисквания за 
сигурност за ИТ устройства, пускани 
на пазара в Съюза или изнасяни от 
Съюза;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) събира, организира и предоставя 
на разположение на обществеността 
чрез специален портал осигурена от 
институциите, агенциите и органите на 
Съюза информация относно 
киберсигурността;

г) събира, организира и предоставя 
на разположение на обществеността 
чрез специален портал осигурена от 
институциите, агенциите и органите на 
Съюза информация относно 
киберсигурността, включително 
информация относно значителни 
инциденти, свързани с 
киберсигурността, и груби нарушения 
в областта на данните;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) повишава обществената 
осведоменост относно рисковете за 
киберсигурността и предлага насоки и 
добри практики за отделните 
потребители, насочени към 
гражданите и организациите;

д) повишава обществената 
осведоменост относно рисковете за 
киберсигурността, предлага насоки и 
добри практики за потребителите, 
насочени към гражданите и 
организациите, и насърчава 
приемането на превантивни силни 
мерки за ИТ сигурност и надеждна 
защита на данните и 
неприкосновеността на личния 
живот;
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ж а) подкрепя по-тясното 
сътрудничество и обмена на най-
добри практики между държавите 
членки в областта на образованието 
относно киберсигурността, 
киберхигиената и осведомеността;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) консултира Съюза и държавите 
членки относно нуждата от научни 
изследвания в областта на 
киберсигурността, с което съдейства за 
ефективна реакция на настоящите и 
нововъзникващите рискове и заплахи, 
както и относно нови и нововъзникващи 
информационни и комуникационни 
технологии и ефективното използване 
на технологиите за предотвратяване на 
риска;

а) осигурява предварителна 
консултация със съответните 
потребителски групи и консултира
Съюза и държавите членки относно 
нуждата от научни изследвания в 
областта на киберсигурността, с което 
съдейства за ефективна реакция на 
настоящите и нововъзникващите 
рискове и заплахи, както и относно нови 
и нововъзникващи информационни и 
комуникационни технологии и 
ефективното използване на 
технологиите за предотвратяване на 
риска;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съставът на управителния съвет 
включва по един представител на всяка 
държава членка и двама представители, 
назначени от Комисията. Всеки от 

1. Съставът на управителния съвет 
включва по един представител на всяка 
държава членка и двама представители, 
назначени от Комисията и Европейския 
парламент. Всеки от представителите 
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представителите има право на глас. има право на глас.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) оценява и приема 
консолидирания годишен доклад за 
дейностите на Агенцията и изпраща 
доклада и неговата оценка най-късно до 
1 юли на следващата година на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията и Сметната палата. 
Годишният доклад включва отчетите и 
описва как Агенцията е изпълнила 
своите показатели за изпълнение. 
Годишният доклад е обществено 
достъпен;

д) оценява и приема 
консолидирания годишен доклад за 
дейностите на Агенцията и изпраща 
доклада и неговата оценка най-късно до 
1 юли на следващата година на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията и Сметната палата. 
Годишният доклад включва отчетите, 
описва ефективността на разходите
и оценява колко ефикасна е била
Агенцията и до каква степен е 
изпълнила своите показатели за 
изпълнение. Годишният доклад е 
обществено достъпен;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) назначава изпълнителния 
директор и при необходимост удължава 
срока на мандата му или го отстранява 
от длъжност в съответствие с член 33 от 
настоящия регламент;

м) назначава изпълнителния 
директор чрез избор въз основа на 
професионални критерии и при 
необходимост удължава срока на 
мандата му или го отстранява от 
длъжност в съответствие с член 33 от 
настоящия регламент;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) взема всички решения относно о) взема всички решения относно 
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създаването на вътрешната структура на 
Агенцията и при необходимост относно 
нейното изменение, като взема под 
внимание нуждите за дейността на 
Агенцията, както и доброто бюджетно 
управление;

създаването на вътрешната структура на 
Агенцията и при необходимост относно 
нейното изменение, като взема под 
внимание нуждите за дейността на 
Агенцията, посочени в настоящия 
регламент, както и доброто бюджетно 
управление;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор 
докладва на Европейския парламент 
относно изпълнението на своите 
задължения, когато бъде поканен да 
направи това. Съветът може да покани 
изпълнителния директор да докладва за 
изпълнението на своите задължения.

2. Изпълнителният директор 
докладва ежегодно на Европейския 
парламент относно изпълнението на 
своите задължения или когато бъде 
поканен да направи това. Съветът може 
да покани изпълнителния директор да 
докладва за изпълнението на своите 
задължения.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По предложение на 
изпълнителния директор управителният 
съвет учредява Постоянна група на 
заинтересовани страни, съставена от 
доказани експерти, представляващи 
съответните заинтересовани страни, 
например отрасъла на ИКТ,
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги, потребителски групи, 
академични експерти в областта на 
киберсигурността и представители на 
компетентните органи, нотифицирани 
съгласно [Директивата за установяване 
на Европейски кодекс за електронни 
съобщения], както и правоприлагащите 

1. По предложение на 
изпълнителния директор управителният 
съвет учредява Постоянна група на 
заинтересовани страни, съставена от 
доказани експерти, представляващи 
съответните заинтересовани страни, 
например отрасъла на ИКТ и
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги, по-конкретно европейския 
ИКТ отрасъл и доставчици, 
сдружения на малки и средни 
предприятия, потребителски групи и 
сдружения, академични експерти в 
областта на киберсигурността, 
европейските организации по 
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органи и надзорните органи за защита 
на данните.

стандартизация, както са определени 
в точка 8 от член 2 от Регламент 
(ЕС) № 1025/2012, съответните 
секторни агенции и органи на Съюза и 
представители на компетентните 
органи, нотифицирани съгласно 
[Директивата за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения], както и правоприлагащите 
органи и надзорните органи за защита 
на данните.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мандатът на членовете на 
Постоянната група на заинтересованите 
страни е с продължителност две години 
и половина. Членовете на управителния 
съвет не могат да бъдат членове на 
Постоянната група на заинтересованите 
страни. Експертите на Комисията и от 
държавите членки имат право да 
присъстват на заседанията на 
Постоянната група на заинтересованите 
страни и да участват в нейната работа. 
Представители на други органи, които 
не са членове на Постоянната група на 
заинтересованите страни, но които 
изпълнителният директор счита за 
подходящи, могат да бъдат поканени да 
присъстват на заседанията на 
Постоянната група на заинтересованите 
страни и да участват в работата ѝ.

4. Мандатът на членовете на 
Постоянната група на заинтересованите 
страни е с продължителност две години 
и половина. Членовете на управителния 
съвет и на изпълнителния съвет, с 
изключение на изпълнителния 
директор, не могат да бъдат членове на 
Постоянната група на заинтересованите 
страни. Експертите на Комисията и от 
държавите членки имат право да 
присъстват на заседанията на 
Постоянната група на заинтересованите 
страни и да участват в нейната работа. 
Представители на други органи, които 
не са членове на Постоянната група на 
заинтересованите страни, но които 
изпълнителният директор счита за 
подходящи, могат да бъдат поканени да 
присъстват на заседанията на 
Постоянната група на заинтересованите 
страни и да участват в работата ѝ.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Постоянната група на 
заинтересованите страни консултира 
Агенцията при изпълнението на нейните 
дейности. По-специално тя консултира 
изпълнителния директор относно 
изготвянето на предложение за работна 
програма на Агенцията и гарантирането 
на диалог със съответните 
заинтересовани страни по всички 
въпроси, свързани с работната 
програма.

5. Постоянната група на 
заинтересованите страни консултира 
Агенцията при изпълнението на нейните 
дейности. По-специално тя консултира 
изпълнителния директор относно 
изготвянето на предложение за работна 
програма на Агенцията и гарантирането 
на диалог със съответните 
заинтересовани страни по всички 
въпроси, свързани с работната 
програма. Също така тя може да 
предложи Комисията да отправи 
искане до Агенцията за изготвяне на 
проекти за схеми за европейско 
сертифициране за киберсигурността 
в съответствие с член 44 както по 
собствена инициатива, така и след 
внасяне на предложения от 
съответните заинтересовани 
страни.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. Постоянната група на 
заинтересованите страни 
консултира Агенцията при 
изготвянето на проекти за 
европейски схеми за сертифициране 
на киберсигурността.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията гарантира, че на 
обществеността и на заинтересованите 

2. Агенцията гарантира, че на 
обществеността и на заинтересованите 
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страни се предоставя целесъобразна, 
обективна, достоверна и леснодостъпна 
информация, по-специално по 
отношение на резултатите от нейната 
дейност. Освен това тя оповестява 
публично декларациите за интереси, 
направени в съответствие с член 22.

страни се предоставя целесъобразна, 
обективна, достоверна и леснодостъпна 
информация, по-специално по 
отношение на разискванията и 
резултатите от нейната дейност. Освен 
това тя оповестява публично 
декларациите за интереси, направени в 
съответствие с член 22.

Обосновка

Прозрачността трябва да може да бъде прилагана, отчитайки прилагането на 
член 24.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дадена европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността 
удостоверява, че ИКТ продуктите и 
услугите, които са били сертифицирани 
в съответствие с такава схема, отговарят 
на определени изисквания по 
отношение на тяхната способност да 
устояват, при определено ниво на 
обезпечаване, на действия, целящи да се 
компрометира наличността, 
автентичността, целостта или 
поверителността на съхраняваните, 
предавани или обработвани данни, или 
на функциите и услугите, предлагани 
или направени достъпни чрез тези 
продукти, процеси, услуги и системи.

Дадена европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността се 
въвежда, за да се повиши нивото на 
сигурността в рамките на цифровия 
единен пазар и да се приеме 
хармонизиран подход на равнище ЕС 
за европейско сертифициране, с цел да 
се гарантират устойчиви на 
кибератаки ИКТ продукти, услуги и 
системи.
Тя удостоверява, че ИКТ процесите,
продуктите и услугите, които са били 
сертифицирани в съответствие с такава 
схема, отговарят на определени общи 
изисквания и свойства по отношение на 
тяхната способност да устояват, при 
определено ниво на обезпечаване, на 
действия, целящи да се компрометира 
наличността, автентичността, целостта 
или поверителността на съхраняваните, 
предавани или обработвани данни, или 
на функциите и услугите, предлагани 
или направени достъпни чрез тези 
процеси, продукти, услуги и системи.
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Изменение 63

Предложение за регламент
Член 43 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43 a

Работна програма

След консултация с Европейската 
група по сертифициране на 
киберсигурността и Постоянната 
група на заинтересованите страни и с 
одобрението на Комисията ENISA 
определя работна програма, в която 
подробно се описват общите 
дейности, които да бъдат 
предприети на равнището на Съюза 
за осигуряване на последователното 
прилагане на настоящия дял, и в 
която се съдържа приоритетен 
списък на ИКТ продуктите и 
услугите, за които тя счита, че е 
необходима европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността.

Работната програма се определя не 
по-късно от [шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] и нова работна програма 
се изготвя на всеки две години след 
това. Работната програма е 
обществено достояние.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на Комисията ENISA 
изготвя проект за европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността, 
която отговаря на изискванията на 
членове 45, 46 и 47 от настоящия 
регламент. Държавите членки или

1. По искане на Комисията ENISA 
изготвя проект за европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността, 
която отговаря на изискванията на 
членове 45, 46 и 47 от настоящия 
регламент. Държавите членки,
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Европейската група за сертифициране 
на киберсигурността („групата“), 
създадена съгласно член 53, може да 
предложат на Комисията изготвянето на 
проект за европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността.

Европейската група за сертифициране 
на киберсигурността („групата“), 
създадена съгласно член 53, или 
Постоянната група на 
заинтересованите страни, създадена 
съгласно член 20, може да предложат на 
Комисията изготвянето на проект за 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При подготовката на проектите 
за схеми, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, ENISA провежда 
консултации с всички съответни 
заинтересовани страни и си сътрудничи 
тясно с групата. Групата предоставя 
на ENISA съдействие и експертни 
консултации, необходими на 
Агенцията във връзка с изготвянето 
на проекта за схема, включително и 
становища, когато е необходимо.

2. При подготовката на проектите 
за схеми, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, ENISA провежда 
консултации с Постоянната група на 
заинтересованите страни, особено с 
европейските организации по 
стандартизация, и всички други
съответни заинтересовани страни, 
включително потребителски 
организации, в официален, 
стандартизиран и прозрачен процес, и 
си сътрудничи тясно с групата, като 
отчита вече съществуващите 
национални и международни 
стандарти. При подготовката на 
всеки проект за схема ENISA изготвя 
списък на рисковете и съответните 
свързани с киберсигурността 
характеристики.

Групата предоставя на ENISA 
съдействие и експертни консултации, 
необходими на Агенцията във връзка с 
изготвянето на проекта за схема, 
включително и становища, когато е 
необходимо.

Когато е целесъобразно, ENISA може 
също така да създаде експертна група 
за консултация със заинтересованите 
страни, съставена от членове на 
Постоянната група на 
заинтересованите страни и всички 



AD\1153124BG.docx 49/74 PE616.831v02-00

BG

други имащи отношение 
заинтересовани страни със 
специфичен експертен опит в 
областта на даден проект за схема, за 
да се предоставят допълнителна 
помощ и съвети.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ENISA предава подготвения 
съгласно параграф 2 от настоящия член 
проект за европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността на 
Комисията.

3. ENISA предава подготвения 
съгласно параграф 2 от настоящия член 
проект за европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността на 
Комисията, която оценява доколко 
той е подходящ за постигане на 
целите на искането, посочено в 
параграф 1.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. ENISA спазва задължение за 
служебна тайна по отношение на 
цялата информация, получена при 
изпълнение на нейните задачи по 
настоящия регламент.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На основата на проекта за 
схема, предложен от ENISA, 

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
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Комисията може да приема актове за 
изпълнение съгласно член 55, 
параграф 1, с които осигурява
европейски схеми за сертифициране на 
киберсигурността за ИКТ продукти и 
услуги, отговарящи на изискванията по 
членове 45, 46 и 47 от настоящия 
регламент.

актове съгласно член 55а по 
отношение на създаването на
европейски схеми за сертифициране на 
киберсигурността за ИКТ продукти и 
услуги, отговарящи на изискванията по 
членове 45, 46 и 47 от настоящия 
регламент. Когато приема тези 
делегирани актове, Комисията 
основава схемите за сертифициране 
на киберсигурността за ИКТ 
продукти и услуги на съответния 
проект за схема, предложен от 
ENISA. Комисията може да се 
консултира с Европейския комитет 
по защита на данните и да взема 
предвид неговото становище, преди да 
приема такива делегирани актове.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. ENISA поддържа специален 
уебсайт, на който предоставя 
информация и популяризира 
европейските схеми за сертифициране 
на киберсигурността.

5. ENISA поддържа специален 
уебсайт, на който предоставя 
информация и популяризира 
европейските схеми за сертифициране 
на киберсигурността, включително 
информация относно всички проекти 
за схеми, които Комисията е 
поискала от ENISA да подготви.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейските схеми за сертифициране 
на киберсигурността се проектират така, 
че да вземат предвид, според нуждите,
следните цели за сигурност:

Европейските схеми за сертифициране 
на киберсигурността се проектират така, 
че да вземат предвид поне следните 
цели за сигурност, доколкото те са от 
значение:
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Изменение 71

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да се гарантира, че ИКТ 
продуктите и услугите се предоставят с 
актуален софтуер, който няма известни 
към момента уязвими точки, и че са 
осигурени механизми за безопасни 
софтуерни актуализации.

ж) да се гарантира, че ИКТ 
продуктите и услугите се предоставят с 
актуален софтуер и хардуер, който няма 
известни към момента уязвими точки; 
да се гарантира, че те са проектирани 
и изпълнени по такъв начин, че да се 
ограничи ефективно тяхната 
податливост на уязвимост, и 
гарантиране, че те се предоставят с
механизми за безопасни софтуерни 
актуализации, включително 
модернизирани версии на хардуера и 
автоматични актуализации за 
сигурност;

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ж а) да се гарантира, че ИКТ 
продуктите и услугите се 
разработват и експлоатират по 
такъв начин, че да бъде 
предварително конфигурирано високо 
равнище на киберсигурност и защита 
на данните в съответствие с 
принципа на „сигурност още при 
проектирането“.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските схеми за 1. Европейските схеми за 
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сертифициране на киберсигурността 
могат да посочват едно или повече от 
следните нива на обезпечаване на 
сигурност: основно, значително и/или 
високо, за ИКТ продукти и услуги, 
сертифицирани по тази схема.

сертифициране на киберсигурността 
могат да посочват едно или повече от 
следните основани на риска нива на 
обезпечаване на сигурност: 
„функционално сигурно“; „значително 
сигурно“ и/или „с висока степен на 
сигурност“, за ИКТ продукти и услуги, 
сертифицирани по тази схема.

Нивата на обезпеченост за всеки 
проект за европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността 
се определят въз основа на рисковете, 
определени в контролния списък, 
предвиден в член 44, параграф 2, и на 
наличието на характеристики за 
гарантиране на киберсигурността за 
борба с тези рискове в ИКТ продукти 
и услуги, към които е приложима 
схемата за сертифициране.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Всички схеми посочват 
методологията за оценка или 
процедурата на оценяване, която ще 
бъде следвана за издаване на 
сертификати на всяко ниво на 
обезпечаване на киберсигурност в 
зависимост от предназначението и 
присъщия риск за ИКТ продукти и 
услуги по тази схема.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нивата „основно“, 
„значително“ и „високо“ отговарят 

2. Нивата „функционално 
сигурно“, „значително сигурно“ и/или 
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съответно на следните критерии: „висока степен на сигурност“
отговарят съответно на следните 
критерии:

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) основното ниво на обезпеченост 
се отнася до сертификат, издаден по 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, който предоставя 
ограничена степен на увереност в 
декларираните качества на ИКТ продукт 
или услуга по отношение на 
киберсигурността и се характеризира с 
препратка към технически 
спецификации, стандарти и процедури, 
свързани с нея, включително 
технически проверки, чиято цел е да се 
намали рискът от киберинциденти;

а) нивото на обезпеченост
„функционално сигурно“ се отнася до 
сертификат, издаден по европейска 
схема за сертифициране на 
киберсигурността, който предоставя 
адекватна степен на увереност в 
декларираните качества на ИКТ процес,
продукт или услуга по отношение на 
киберсигурността и се характеризира с 
препратка към технически 
спецификации, стандарти и процедури, 
свързани с нея, включително 
технически проверки, чиято цел е да се 
намали рискът от киберинциденти;

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) значителното ниво на 
обезпеченост се отнася до сертификат, 
издаден по европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността, 
който предоставя значителна степен на 
увереност в декларираните качества на 
ИКТ продукт или услуга по отношение 
на киберсигурността и се характеризира 
с препратка към технически 
спецификации, стандарти и процедури, 
свързани с нея, включително 
технически проверки, чиято цел е да се 
намали съществено рискът от 

б) нивото на обезпеченост
„значително сигурно“ се отнася до 
сертификат, издаден по европейска 
схема за сертифициране на 
киберсигурността, който предоставя 
значителна степен на увереност в 
декларираните качества на ИКТ процес,
продукт или услуга по отношение на 
киберсигурността и се характеризира с 
препратка към технически 
спецификации, стандарти и процедури, 
свързани с нея, включително 
технически проверки, чиято цел е да се 
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киберинциденти; намали съществено рискът от 
киберинциденти;

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) високото ниво на обезпеченост 
се отнася до сертификат, издаден по 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, който предоставя по-
висока степен на увереност в 
декларираните качества на ИКТ продукт 
или услуга по отношение на 
киберсигурността в сравнение със 
сертификатите със значително ниво на 
обезпеченост и се характеризира с 
препратка към технически 
спецификации, стандарти и процедури, 
свързани с нея, включително 
технически проверки, чиято цел е да се 
предотвратят киберинциденти.

в) нивото на обезпеченост „висока 
степен на сигурност“ се отнася до 
сертификат, издаден по европейска 
схема за сертифициране на 
киберсигурността, който предоставя по-
висока степен на увереност в 
декларираните качества на ИКТ процес, 
продукт или услуга по отношение на 
киберсигурността в сравнение със 
сертификатите със ниво на обезпеченост 
„значително сигурно“ и се 
характеризира с препратка към 
технически спецификации, стандарти и 
процедури, свързани с нея, включително 
технически проверки, чиято цел е да се 
предотвратят киберинциденти. Това се 
отнася по-специално за продуктите и 
услугите, предназначени за използване 
от операторите на основни услуги, 
както са определени в член 4, точка 4 
от Директива 2016/1148/ЕС.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
включват следните елементи:

1. Всички европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
включват поне следните елементи, 
когато е приложимо:
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предмет и обхват на 
сертифицирането, включително вида 
или категориите ИКТ продукти и 
услуги, обхванати от него;

а) предмет и обхват на схемата за 
сертифициране, включително всички 
обхванати от нея конкретни сектори 
и вида или категориите ИКТ продукти и 
услуги, обхванати от нея;

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подробна спецификация на 
изискванията за киберсигурност, по 
които се оценяват конкретните ИКТ 
продукти и услуги, например чрез 
позоваване на международни
стандарти или технически 
спецификации или стандарти и
спецификации на Съюза;

б) подробна спецификация на 
изискванията за киберсигурност, по 
които се оценяват конкретните ИКТ 
продукти и услуги, по-конкретно чрез 
позоваване на международни, 
европейски или национални 
стандарти или технически
спецификации;

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б а) подробна спецификация, ако 
предоставеното сертифициране 
може да е приложимо само към 
индивидуален продукт или може да 
бъде приложено към продуктова гама, 
например различни версии или модели 
на една и съща базова структура на 
продукт;
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Изменение 83

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в a) посочване на това дали 
самостоятелните декларации за 
съответствие са разрешени по 
схемата и приложимата процедура за 
оценяване на съответствието или 
самостоятелна декларация за 
съответствие, или и двете;

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в б) изисквания за сертифициране, 
определени по начин, по който 
сертифицирането може да бъде 
включено или вложено в 
систематичните процеси на 
киберсигурност на производителя, 
следвани при проектирането, 
разработването или жизнения цикъл 
на ИКТ процеса, продукта или 
услугата;

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато схемата предвижда 
маркировки или етикети — условията, 
при които те могат да бъдат използвани;

е) когато схемата предвижда 
маркировки или етикети, като 
например знака за съответствие с 
изискванията за киберсигурност на 
ЕС, който доказва, че ИКТ процес, 
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продукт или услуга отговаря на 
критериите на дадена схема,
условията, при които те могат да бъдат 
използвани;

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) когато надзорът е част от 
схемата — правила за наблюдение на 
съответствието на сертификатите с 
изискванията, включително механизми 
за удостоверяване на трайното 
съответствие с определените изисквания 
на киберсигурността;

ж) правилата за наблюдение на 
съответствието на сертификатите с 
изискванията, включително механизми 
за удостоверяване на трайното 
съответствие с определените изисквания 
на киберсигурността, като например, 
когато е уместно и възможно, 
задължителни актуализации, 
обновления или корекции на 
въпросния ИКТ процес, продукт или 
услуга;

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) условия за предоставяне, 
поддържане, продължаване, 
разширяване и стесняване на обхвата на 
сертифицирането;

з) условия за предоставяне, 
поддържане, продължаване, 
подновяване, разширяване и стесняване 
на обхвата на сертифицирането;

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) правила за последиците от 
несъответствието на сертифицирани 

и) правила за последиците от 
несъответствието на сертифицирани 
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ИКТ продукти и услуги с изискванията
за сертифициране;

ИКТ продукти и услуги с изискванията 
за сертифициране, и обща информация 
относно санкциите, предвидени в 
член 54 от настоящия регламент;

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) правила за начина, по който 
неоткрити до момента уязвими точки на 
киберсигурността на ИКТ продукти и 
услуги трябва да се докладват и 
отстраняват;

й) правила за начина, по който 
неоткрити до момента уязвими точки на 
киберсигурността на ИКТ продукти и 
услуги трябва да се докладват и 
отстраняват, включително чрез 
координирани процеси на разкриване 
на уязвимите точки;

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) списък на националните схеми за 
сертифициране на киберсигурността, 
които обхващат същия тип или 
категории ИКТ продукти и услуги;

л) списък на националните или 
международните схеми за 
сертифициране на киберсигурността, 
или действащите международни 
споразумения за взаимно признаване, 
които обхващат същия тип или 
категории ИКТ продукти и услуги;

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(м a) максималния срок на 
валидност на сертификатите;
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Изменение 92

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква м б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(м б) правила относно тестове за
устойчивост за ниво на обезпеченост 
„висока степен на сигурност“ ;

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато това е предвидено в 
конкретен акт на Съюза, 
сертифицирането по европейска схема 
за сертифициране на киберсигурността 
може да се използва за удостоверяване 
на презумпцията за съответствие с 
изискванията на посочения акт.

3. Когато това е предвидено в 
конкретен бъдещ акт на Съюза, 
сертифицирането по европейска схема 
за сертифициране на киберсигурността 
може да се използва за удостоверяване 
на презумпцията за съответствие с 
изискванията на посочения акт.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сертифицирането е доброволно, 
освен ако не е посочено друго в 
законодателството на Съюза.

2. Сертифицирането по 
европейска схема за сертифициране 
на киберсигурността е задължително 
за ИКТ продукти и услуги с висок 
присъщ риск, които са специално 
предназначени за използване от 
операторите на основни услуги 
съгласно определението в член 4, 
точка 4 от Директива 2016/1148/ЕС. 
За всички други ИКТ продукти и 
услуги сертифицирането е 
доброволно, освен ако не е посочено 
друго в законодателството на Съюза.
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Изменение 95

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейски сертификат за 
киберсигурност по силата на настоящия 
член се издава от органите за оценяване 
на съответствието, посочени в член 51, 
на основата на критерии, включени в 
европейската схема за сертифициране 
на киберсигурността, приета съгласно 
член 44.

3. Европейските сертификати за 
киберсигурност по силата на настоящия 
член се издават от органите за 
оценяване на съответствието, посочени 
в член 51, на основата на критерии, 
включени в европейската схема за 
сертифициране на киберсигурността, 
приета съгласно член 44.

Като алтернатива на 
сертифицирането от органи за 
оценка на съответствието 
производителите и доставчиците на 
услуги могат, когато във въпросната 
схема е предвидена такава 
възможност, да направят 
самостоятелна декларация за 
съответствие, в която декларират, 
че даден процес, продукт или услуга 
отговаря на критериите на схемата 
за сертифициране. В такива случаи 
производителят на продукта или 
доставчикът на услугата предоставя 
при поискване самостоятелната 
декларация за съответствие на 
отправилия искането национален 
надзорен орган за сертифициране и 
ENISA.

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 3 в 
надлежно обосновани случаи дадена 
европейска схема за сертифициране на 

4. Чрез дерогация от параграф 3 в 
надлежно обосновани случаи, като 
например по съображения, свързани с 
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киберсигурността може да предвиди, че 
европейски сертификат за 
киберсигурност в резултат от тази схема 
може да бъде издаден само от публичен 
орган. Такъв публичен орган е един от 
следните:

националната сигурност, дадена 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността може да предвиди, че 
европейски сертификат за 
киберсигурност в резултат от тази схема 
може да бъде издаден само от публичен 
орган. Такъв публичен орган е един от 
следните:

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Физическото или юридическото 
лице, което подлага своите ИКТ 
продукти или услуги на процедурите за 
сертифициране, предоставя на органа за 
оценяване на съответствието, посочен в 
член 51, цялата необходима 
информация за провеждане на 
процедурата по сертифициране.

5. Физическото или юридическото 
лице, което подлага своите ИКТ 
продукти или услуги на процедурите за 
сертифициране, предоставя на органа за 
оценяване на съответствието, посочен в 
член 51, цялата необходима 
информация за провеждане на 
процедурата по сертифициране, 
включително информация за всякакви 
известни уязвими точки, свързани със 
сигурността.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Сертификатите се издават за 
максимален срок от три години и 
могат да бъдат подновени при същите 
условия, ако съответните изисквания 
продължават да се изпълняват.

6. Сертификатите се издават и 
остават валидни за максимален срок, 
установен във всяка европейска схема 
за сертифициране, и могат да бъдат 
подновени при същите условия, ако 
съответните изисквания на тази схема, 
включително всякакви преразгледани 
или изменени изисквания, продължават 
да се изпълняват.



PE616.831v02-00 62/74 AD\1153124BG.docx

BG

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 a. Сертификатите остават 
валидни за всички нови версии на 
процес, продукт или услуга, когато 
основната причина за новата версия е 
коригиране, поправяне или 
преодоляване по друг начин на 
известни или потенциални уязвими 
точки или заплахи, свързани със 
сигурността.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, националните схеми за 
сертифициране на киберсигурността и 
свързаните с тях процедури за ИКТ 
продукти и услуги, обхванати от 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, прекратяват 
правното си действие от датата, 
посочена в акта за изпълнение, приет 
съгласно член 44, параграф 4. 
Действащите национални схеми за 
сертифициране на киберсигурността и 
свързаните с тях процедури за ИКТ 
продукти и услуги, обхванати от 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, продължават да 
съществуват.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, националните схеми за 
сертифициране на киберсигурността и 
свързаните с тях процедури за ИКТ 
продукти и услуги, обхванати от 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, прекратяват 
правното си действие от датата, 
посочена в делегирания акт, приет 
съгласно член 44, параграф 4.
Комисията следи съответствието с 
тази алинея, за да избегне 
съществуването на успоредни схеми. 
Действащите национални схеми за 
сертифициране на киберсигурността и 
свързаните с тях процедури за ИКТ 
продукти и услуги, обхванати от 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, продължават да 
съществуват.
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Изменение 101

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съществуващите сертификати, 
издадени по силата на националните 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността, остават в сила до 
изтичането си.

3. Съществуващите сертификати, 
издадени по силата на националните 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността и обхванати от 
европейска схема за сертифициране 
на киберсигурността, остават в сила 
до изтичането си.

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки национален надзорен 
орган за сертифицирането е независим 
от субектите, върху които упражнява 
надзор, по отношение на своята 
организация, решения за финансиране, 
правна структура и процес вземане на 
решения.

3. Всеки национален надзорен 
орган за сертифицирането е независим 
от субектите, върху които упражнява 
надзор, по отношение на своята 
организация, решения за финансиране, 
правна структура и процес вземане на 
решения и не е орган за оценяване на 
съответствието или национален 
орган по акредитация.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 6 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наблюдават и осигуряват 
прилагането на разпоредбите на 
настоящия дял и упражняват надзор 
върху съответствието на 
сертификатите, издадени от 
органите за оценяване на 
съответствието, установени на 
тяхна територия, с изискванията, 
определени в настоящия дял и в 

а) наблюдават и осигуряват 
прилагането на разпоредбите на 
настоящия дял и упражняват надзор 
върху съответствието, в съответствие 
с правилата, приети от Европейската 
група за сертифициране на 
киберсигурността съгласно член 53, 
параграф 3, буква га), на:
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съответната европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността;

i) сертификатите, издадени от 
органите за оценяване на 
съответствието, установени на 
тяхна територия, с изискванията, 
определени в настоящия дял и в 
съответната европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността; 
както и

ii) самостоятелните декларации 
за съответствие, направени по схема 
за ИКТ процес, продукт или услуга;

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) наблюдават и упражняват надзор 
върху дейностите на органите за 
оценяване на съответствието за целите 
на настоящия регламент, включително 
по отношение на уведомленията за 
органите и съответните задачи, 
определени в член 52 от настоящия 
регламент;

б) наблюдават, упражняват надзор 
върху и, поне на всеки две години, 
оценяват дейностите на органите за 
оценяване на съответствието за целите 
на настоящия регламент, включително 
по отношение на уведомленията за 
органите и съответните задачи, 
определени в член 52 от настоящия 
регламент;

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 6 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разглеждат жалбите, внесени от 
физически или юридически лица във 
връзка със сертификати, издадени от 
органите за оценяване на 
съответствието на техните територии, 
разследват жалбите по същество, 
доколкото е необходимо, и информират 
жалбоподателя за напредъка и 

в) разглеждат жалбите, внесени от 
физически или юридически лица във 
връзка със сертификати, издадени от 
органите за оценяване на 
съответствието на техните територии, 
или във връзка с направени 
самостоятелни декларации за 
съответствие, разследват жалбите по 
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резултатите от разследването в разумен 
срок;

същество, доколкото е необходимо, и 
информират жалбоподателя за 
напредъка и резултатите от 
разследването в разумен срок;

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 6 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в a) докладват резултатите от 
проверките по буква а) и оценките по 
буква б) на ENISA и на Европейската 
група за сертифициране на 
киберсигурността;

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 6 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) сътрудничат си с други 
национални надзорни органи за 
сертифицирането или други публични 
органи, включително чрез споделяне на 
информация за възможни 
несъответствия на ИКТ продукти и 
услуги с изискванията на настоящия 
регламент или с конкретни европейски 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността.

г) сътрудничат си с други 
национални надзорни органи за 
сертифицирането, национални органи 
по акредитиране или други публични 
органи, включително чрез споделяне на 
информация за възможни 
несъответствия, включително 
лъжливи, неверни или измамни 
твърдения за сертифициране, на ИКТ 
продукти и услуги с изискванията на 
настоящия регламент или с конкретни 
европейски схеми за сертифициране на 
киберсигурността.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 7 – буква в a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(в a) да отнема акредитацията на 
органите за оценяване на 
съответствието, които не спазват 
настоящия регламент;

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 7 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да отнема в съответствие с 
националното законодателство 
сертификати, които не са в съответствие 
с настоящия регламент или с дадена 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността;

д) да отнема в съответствие с 
националното законодателство 
сертификати, които не са в съответствие 
с настоящия регламент или с дадена 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, и съответно да 
информира националните органи по 
акредитиране;

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 7 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е a) да предлага експерти на ENISA 
за участие в експертната група за 
консултация със заинтересованите 
страни, посочена в член 44, параграф 
2.

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 8 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предоставя обща 



AD\1153124BG.docx 67/74 PE616.831v02-00

BG

електронна информационна система 
за подпомагане за целите на този 
обмен.

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 50 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50 a

Партньорска проверка

1. Националните надзорни органи 
за сертифициране подлежат на 
партньорска проверка по отношение 
на всяка извършвана от тях дейност 
съгласно член 50 от настоящия 
регламент.

2. Партньорските проверки 
обхващат оценките на процедурите, 
въведени от националните надзорни 
органи за сертифициране, по-
специално процедурите за проверка на 
съответствието на продуктите, 
подлежащи на сертифициране на 
киберсигурността, 
компетентността на персонала, 
коректността на проверките и 
методологията за проверка, както и 
точността на резултатите. В 
партньорската проверка се прави и 
преценка дали въпросните 
национални надзорни органи за 
сертифициране разполагат с 
достатъчно ресурси за правилното 
изпълнение на своите задължения, 
както се изисква в член 50, параграф 4.

3. Партньорската проверка на 
национален надзорен орган за 
сертифициране се извършва от два 
национални надзорни органа за 
сертифициране на други държави 
членки и Комисията и се извършва 
най-малко веднъж на всеки пет 
години. ENISA може да участва в 
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партньорската проверка и взема 
решение за своето участие въз основа 
на анализ на оценката на риска.

4. На Комисията се предоставя 
правомощие, в съответствие с член 
55а, да приема делегирани актове, с 
цел да установи план за 
партньорските проверки, който да 
обхваща период от най-малко пет 
години, с цел определяне на 
критериите относно състава на 
екипа за партньорска проверка, 
използваната методология за 
партньорската проверка, графика, 
периодичността и другите задачи, 
свързани с партньорската проверка. 
При приемането на посочените 
делегирани актове Комисията взема 
надлежно предвид съображенията на 
групата.

5. Резултатите от 
партньорската проверка се 
разглеждат от групата. ENISA 
изготвя обобщение на резултатите и 
го прави обществено достояние.

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато производителите 
избират „самостоятелна декларация 
за съответствие“, определена в член 
48, параграф 3, органите за оценка на 
съответствието предприемат 
допълнителни мерки за проверка на 
вътрешните процедури, използвани 
от производителя, за да гарантира, че 
неговите продукти и/или услуги 
съответстват на изискванията на 
европейската схема за 
сертифициране на киберсигурността.



AD\1153124BG.docx 69/74 PE616.831v02-00

BG

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г а) да приема задължителни 
правила за определяне на 
интервалите, през които 
националните надзорни органи за 
сертифициране да извършват 
проверки на сертификатите и 
самостоятелните декларации за 
съответствие, и критериите, 
мащаба и обхвата на тези проверки, и 
да приема общи правила и стандарти 
за докладването в съответствие с 
член 50, параграф 6;

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да проучва важните новости в 
областта на сертифицирането на 
киберсигурността и да обменя добри 
практики във връзка със схемите за 
сертифициране на киберсигурността;

д) да проучва важните новости в 
областта на сертифицирането на 
киберсигурността и да обменя 
информация и добри практики във 
връзка със схемите за сертифициране на 
киберсигурността;

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е a) да обменя най-добри практики 
във връзка с разследванията на 
органите за оценяване на 
съответствието, притежателите на 
европейски сертификати за 
киберсигурност и производителите и 
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доставчиците на услуги, които са 
направили самостоятелни 
декларации за съответствие;

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е б) да улеснява привеждането на 
европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
в съответствие с международно 
признатите стандарти и, където е 
целесъобразно, да препоръчва области 
на ENISA, в които тя следва да се 
ангажира заедно със съответните 
международни и европейски 
организации за стандартизация за 
преодоляване на недостатъци или 
пропуски в международно признати 
стандарти;

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – буква e в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е в) да дава съвети на ENISA при 
определянето на работната 
програма, посочена в член 43а, 
относно списък с приоритетни ИКТ 
продукти и услуги, за които счита, че 
е необходима европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността;

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ENISA гарантира, че дневният ред, 
протоколите и взетите решения се 
регистрират и че публикуваните 
версии на тези документи са 
обществено достъпни на уебсайта на 
ENISA след всяка среща на групата.

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 55 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 55a

Упражняване на делегирането

Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията 
при спазване на предвидените в 
настоящия член условия.

Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 44, параграф 4 
и в член 50а, параграф 4, се 
предоставя на Комисията за срок от 
5 години, считано от [датата на 
влизане в сила на основния 
законодателен акт]. Комисията 
изготвя доклад относно делегирането 
на правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за периоди с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
период.

Делегирането на правомощия, 
посочено в член 44, параграф 4 и в член 
50а, параграф 4, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
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Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Прекратяването поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не 
засяга валидността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Преди приемането на делегиран акт 
Комисията се консултира с експерти, 
определени от всяка държава членка в 
съответствие с принципите, 
залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.

Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.

Делегиран акт, приет съгласно член 
44, параграф 4 , или член 50а, параграф 
4, влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от [два месеца] след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с [два месеца] по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.
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