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Изменение 397
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Дял 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАМКА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ 
ПРОЕКТИРАНЕТО И ПО 
ПОДРАЗБИРАНЕ

Or. en

Изменение 398
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Член -43 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -43

Сигурност при проектирането и по 
подразбиране

1. Като вземат под внимание най-
съвременните технологии, 
производителите и доставчиците на 
услуги гарантират сигурността на 
своите ИКТ продукти, процеси, услуги 
и системи, продавани в Съюза или 
изнасяни от него, при проектирането 
и по подразбиране. Те трябва да 
гарантират, че софтуерът, работещ 
на техния ИКТ продукт, процеси, 
услуга или система, е сигурен и няма 
известни към момента уязвими 
точки предвид най-съвременните 
технологии в момента. ИКТ 
продуктите, процесите, услугите и 
системите трябва да изпълняват 
следните технически мерки:

а) ИКТ продуктите, процесите, 
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услугите и системите трябва да се 
предоставят с актуален софтуер и 
трябва да включват механизми за 
редовното получаване на безопасни, 
надлежно проверени и надеждни 
софтуерни актуализации;

б) възможностите за отдалечен 
достъп на ИКТ продукта, процесите, 
услугите или системите трябва да 
бъдат документирани и защитени 
срещу неразрешен достъп най-късно 
по време на инсталирането;

в) ИКТ продуктите няма да имат 
едни и същи стандартни 
предварително кодирани пароли за 
всички устройства;

г) данните, съхранявани от ИКТ 
продуктите, процесите, услугите и 
системите, трябва да бъдат сигурно 
защитени с най-съвременни методи 
като криптиране;

д) ИКТ продуктите, процесите, 
услугите и системите приемат само
изключително сигурни методи за 
автентификация.

2. Производителите и доставчиците 
на услуги трябва да уведомяват 
компетентния орган за всички 
известни слабости в сигурността 
веднага щом бъдат открити. Освен 
това те трябва да предоставят 
своевременен безплатен ремонт и/или 
замяна за преодоляване на всяка 
новооткрита слабост в сигурността.

3. ИКТ продуктите, процесите, 
услугите и системите, пуснати на 
пазара, следва да спазват 
задълженията в параграф 1 в течение 
на предвидимия им и обичаен период 
на употреба.

4. Докато производителите са 
отговорни за осигуряване на 
съответствието на продукта на ИКТ 
продукт, процес, услуга или система, 
вносителите трябва да гарантират, 
че това, което пускат на пазара, 
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съответства на приложимите 
изисквания и не представлява риск за 
европейското общество. Вносителят 
трябва да провери дали 
производителят извън ЕС е предприел 
необходимите мерки и дали 
продуктът, процесът, услугата или 
системата съответства на 
разпоредбите на предходните 
параграфи. Дистрибуторите на ИКТ 
продукти, процеси, услуги и системи 
трябва да притежават основни 
познания за законовите изисквания и 
придружаващата документация. 
Дистрибуторите следва да са в 
състояние да установяват 
несъответствия. Също така трябва 
да могат да докажат на 
националните органи, че са действали 
надлежно и че разполагат с 
потвърждение от производителя или 
вносителя, че са били взети 
необходимите мерки. Освен това 
всеки дистрибутор трябва да може 
да докаже, че е в състояние да 
съдейства на националния орган да 
получи изискваната информация.

5. Чрез акт за изпълнение Комисията, 
и в сътрудничество с ENISA, приема 
подробни правила за особеностите на 
изискванията за сигурност, 
предвидени в параграф 1.

6. Когато органите за надзор на 
пазара имат причини да считат, че 
ИКТ продуктът, процесът, услугата 
или системата не спазва 
изискванията, определени в 
настоящия регламент, те без 
забавяне изискват от съответния 
производител или доставчик на услуги 
да предприеме подходящите 
корективни действия, за да приведе 
продукта в съответствие с тези 
изисквания, да го изтегли от пазара 
или да го изземе в разумен срок, 
съразмерен с естеството на риска и 
определен от тях.
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7. В случай че производителят или 
доставчикът на услуги не предприеме 
подходящи коригиращи действия в 
срока, посочен в параграф 5, органите 
за надзор на пазара предприемат 
всички подходящи временни мерки, за 
да забранят или ограничат 
предоставянето на продукта на 
националните им пазари, да изтеглят 
продукта от пазара или да го 
изземат.

8. Органите за надзор на пазара 
организират съответните проверки 
за съответствието на продукта и 
задължават производителите или 
доставчиците на услуги да изтеглят 
несъответстващите продукти от 
пазара. Когато идентифицират 
продуктите, които ще бъдат 
подложени на проверка за 
съответствието, националните 
сертифициращи органи 
приоритизират високорисковите 
продукти за потребителите, 
продуктите с вградени нови 
технологии и/или продукти с високи 
проценти на продажба.

Or. en

Обосновка

Хоризонтална рамка, в която се определя минимален набор от изисквания за 
сигурност, следва да е задължителна за всички свързани продукти като 
предварително условие за пускането им на пазара. Отсъствието на функционалности 
за сигурност, вградени при проектирането на повечето свързани продукти, процеси, 
услуги или системи на пазара на ЕС днес, е една от основните причини за 
уязвимостта, а оттам и за увеличаването на кибератаките.

Изменение 399
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Член -43a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Член -43a

Директива 2014/53/ЕС се изменя, като 
се добавя следната буква в член 3, 
параграф 3:

еa) (нова) радиосъоръженията са 
обезпечени с киберсигурност при 
проектирането, по подразбиране и 
при внедряването;

Or. en

Изменение 400
Оле Лудвигсон

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.

С оглед да се гарантира правилното 
функциониране на вътрешния пазар, 
като същевременно се постигне 
висока степен на киберсигурност, 
киберустойчивост и доверие в 
рамките на Съюза, се въвежда 
доброволна Европейска рамка за 
сертифициране на киберсигурността. 
С рамката се осигуряват справедливи 
и равни възможности за всички 
предприятия в Европа.

Европейски сертификат 
удостоверява, че процедурите за 
разработване на ИКТ, ИКТ 
продуктите и/или услугите са 
оценени посредством 
стандартизирана методика за 
оценяване на съответствието спрямо 
конкретно посочени стандарти за 
сигурност, предвидени в европейска 
схема за сертифициране на 



PE621.098v01-00 8/139 AM\1152206BG.docx

BG

киберсигурността и определени с цел да 
се защити наличността, 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.

Or. en

Изменение 401
Дан Ника, Мирослав Похе

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 
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.
В Европейска схема за сертифициране 
на киберсигурността се установяват 
критерии за отговорност и се 
предлагат нива на обезпечаване за 
ИКТ продуктите и услугите, а когато 
е възможно и за възстановяване на 
данни.

Or. en

Изменение 402
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Михал Бони, Хена Виркунен, Масимилиано Салини, Мариан-Жан Маринеску, 
Гунар Хьокмарк

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 
удостоверява, че ИКТ продуктите, 
процесите и услугите, които са били 
сертифицирани в съответствие с такава 
схема, отговарят на определени 
изисквания съгласно стандарти по 
отношение на тяхната способност да
отговарят на целите във връзка със 
сигурността.

Or. en

Изменение 403
Пилар дел Кастильо Вера

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 

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

Or. en

Изменение 404
Масимилиано Салини

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 
удостоверява, че ИКТ продуктите и 
услугите, които са били сертифицирани 
в съответствие с такава схема, нямат 
известни към момента на 
сертифицирането уязвими точки и
отговарят на определени изисквания по 
отношение на тяхната способност да 
устояват динамично, 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.

Or. en

Изменение 405
Чаба Молнар

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1
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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 
удостоверява, че ИКТ продуктите, 
процесите и услугите, които са били 
сертифицирани в съответствие с такава 
схема, отговарят на определени 
изисквания, определени в европейски 
или международни стандарти, 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 и услуги през целия 
им жизнен цикъл.

Or. en

Изменение 406
Евжен Тошеновски

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 

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, определени в 
европейски или международни 
стандарти, 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 
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продукти, процеси, услуги и системи. или направени достъпни чрез тези 
продукти, процеси, услуги и системи.

Or. en

Изменение 407
Гунар Хьокмарк

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 
удостоверява, че процедурите за 
разработване на ИКТ, ИКТ продуктите 
и услугите са оценени посредством 
стандартизирана методика за 
оценяване на съответствието спрямо 
конкретно посочени стандарти за 
сигурност, предвидени в европейска 
схема за сертифициране на 
киберсигурността и определени с цел
да се защити наличността, 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.

Or. en

Изменение 408
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Едуар Мартен, Карлуш Зориню, Хосе 
Бланко Лопес, Тереза Грифин, Мирослав Похе, Миапетра Кумпула-Натри, 
Мартина Вернер, Ева Каили, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дадена европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността 

Дадена европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността 
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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.

удостоверява, че ИКТ продуктите, 
услугите и процесите, 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.

Or. en

Изменение 409
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 43a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43a

Сигурност при проектирането и по 
подразбиране

1. Като вземат под внимание най-
съвременните технологии, 
производителите и доставчиците на 
услуги гарантират сигурността на 
своите ИКТ продукти и услуги при 
проектирането и по подразбиране. 
Производителите и доставчиците на 
услуги трябва да гарантират, че 
софтуерът, работещ на техния ИКТ 
продукт или услуга, е сигурен и няма 
известни към момента уязвими 
точки предвид най-съвременните 
технологии в момента. ИКТ 
продуктите и услугите трябва да 
изпълняват следните технически 
мерки:
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а) ИКТ продуктите и услугите 
трябва да се предоставят с актуален 
софтуер и трябва да включват 
механизми за редовното получаване 
на безопасни, надлежно проверени и 
надеждни софтуерни актуализации;

б) възможностите за отдалечен 
достъп на ИКТ продукта или 
услугата трябва да бъдат 
документирани и защитени срещу 
неразрешен достъп най-късно по 
време на инсталирането;

в) ИКТ продуктите няма да имат 
едни и същи стандартни 
предварително кодирани пароли за 
всички устройства;

г) данните, съхранявани от ИКТ 
продуктите и услугите, трябва да 
бъдат сигурно защитени с най-
съвременни методи като криптиране;

д) ИКТ продуктите и услугите 
приемат само изключително сигурни 
методи за автентификация.

2. Производителите и доставчиците 
на услуги трябва да уведомяват 
компетентния орган за всички 
известни слабости в сигурността 
веднага щом бъдат открити. Освен 
това те трябва да предоставят 
своевременен ремонт и/или замяна за 
преодоляване на всяка новооткрита 
слабост в сигурността.

3. ИКТ продуктите и услугите, 
пуснати на пазара, следва да спазват 
задълженията в параграф 1 в течение 
на предвидимия им и обичаен период 
на употреба.

4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията, и в сътрудничество с 
ENISA, приема подробни правила за 
особеностите на изискванията за 
сигурност, предвидени в параграф 1.

5. Когато органите за надзор на 
пазара имат причини да считат, че 
ИКТ продуктът или услугата не 
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спазва изискванията, определени в 
настоящия регламент, те без 
забавяне изискват от съответния 
производител или доставчик на услуги 
да предприеме подходящите 
корективни действия, за да приведе 
продукта в съответствие с тези 
изисквания, да го изтегли от пазара 
или да го изземе в разумен срок, 
съразмерен с естеството на риска и 
определен от тях.

6. В случай че производителят или 
доставчикът на услуги не предприеме 
подходящи коригиращи действия в 
срока, посочен в параграф 5, органите 
за надзор на пазара предприемат 
всички подходящи временни мерки, за 
да забранят или ограничат 
предоставянето на продукта на 
националните им пазари, да изтеглят 
продукта от пазара или да го 
изземат.

7. Органите за надзор на пазара 
организират съответните проверки 
за съответствието на продукта и 
задължават производителите или 
доставчиците на услуги да изтеглят 
несъответстващите продукти от 
пазара. Когато идентифицират 
продуктите, които ще бъдат 
подложени на проверка за 
съответствието, националните 
сертифициращи органи 
приоритизират високорисковите 
продукти за потребителите, 
продуктите с вградени нови 
технологии и/или продукти с високи 
проценти на продажба.

Or. en

Обосновка

One of the key reasons behind the increase of cyberattacks is the lack of security 
functionalities incorporated in the design of the connected products and/or services. Today, 
most of the connected devices available in the EU’s single market are designed and 
manufactured without the most basic security features embedded in their software.  In order 
to trust the Internet of Things, consumers must be assured that the connected products they 
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purchase or services they use are secure and protected from software and hardware 
vulnerabilities. To ensure a high-level of security by design and by default, a minimum set of 
requirements for security should be binding for all connected products as a condition for 
putting them on the market. Such a horizontal and binding framework should be established 
as a complement of existing and pending legislation that requires cybersecurity measures 
such as the General Data Protection Regulation  and the proposal for a European Electronic 
Communication Code.

Изменение 410
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

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
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.

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.
Искането на Комисията за изготвяне 
на проект за европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността 
следва да бъде мотивирано с една или 
няколко от следните причини:
а) съществуващите схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
фрагментират вътрешния пазар;
б) налице е настояща или предстояща 
потребност за подпомагане на 
законодателството на Съюза;
в) внесено е взаимнодоговорено искане 
от държавите членки, Европейската 
група за сертифициране на 
киберсигурността („групата“), създадена 
съгласно член 53, или Постоянната 
група на заинтересованите страни, 
създадена съгласно член 20. 
Европейската комисия се уверява, че 
искането от държава членка 
отразява балансирано участие на 
съответните заинтересовани 
страни, като стопанските сектори, в 
това число МСП, профсъюзите, 
гражданското общество и 
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потребителските организации. В 
тази връзка държавите членки 
гарантират подходящи мерки, които 
дават възможност страните да 
бъдат консултирани на национално 
равнище относно процеса на 
подготовка и наблюдение на схеми за 
сертифициране.

Or. en

Изменение 411
Евжен Тошеновски

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 
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.

1. По искане на Комисията или на 
Европейската група за 
сертифициране на киберсигурността
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 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. Комисията и 
Европейската група за 
сертифициране на киберсигурността 
разглеждат предложения за 
европейска схема за сертифициране 
на киберсигурността, внесени от 
платформите за консултации със 
заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 412



PE621.098v01-00 18/139 AM\1152206BG.docx

BG

Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Клеър Муди

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 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.

1. 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 Европейската група за 
сертифициране на киберсигурността
(„групата“), създадена съгласно член 53,
предлагат изготвянето на проект за
схема, който попада в приложното
поле на член 45, параграф 1, буква в), 
докато Групата на заинтересованите 
страни по сертифициране, създадена 
съгласно член [20б], предлага 
изготвянето на проект за европейска 
схема за сертифициране на 
киберсигурността, която попада в 
приложното поле на член 45, 
параграф 1, букви a) или б), на ENISA 
и Комисията.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява създаването на Групата на заинтересованите страни по 
сертифициране.

Изменение 413
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

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, 

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

която отговаря на изискванията на 
членове 45, 46 и 47 от настоящия 
регламент. Държавите членки,
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
информационната сигурност.

Or. en

Обосновка

Следва да се предоставят на разположение разумен брой начини за предлагане на 
изготвянето на проект за европейско сертифициране на информационната сигурност 
и добавянето на Постоянната група на заинтересованите страни разширява 
достатъчно броя на компетентните органи, така че да се предоставят повече 
пътища, докато продължава да се гарантира компетентен и справедлив процес.

Изменение 414
Михал Бони, Хена Виркунен, Масимилиано Салини, Кришианис Каринш, Гунар 
Хьокмарк, Мариан-Жан Маринеску

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
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.

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,
Европейската група за сертифициране 
на киберсигурността („групата“), 
създадена съгласно член 53, или други 
заинтересовани представители на 
сектора може да предложат на 
Комисията изготвянето на проект за 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността.
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Изменение 415
Франсоаз Гростет

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
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.

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,
Европейската група за сертифициране 
на киберсигурността („групата“), 
създадена съгласно член 53, или 
представители на европейската 
промишленост може да предложат на 
Комисията изготвянето на проект за 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността.

Or. fr

Изменение 416
Андраш Дюрк

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

1. По искане на Комисията
европейските организации по 
стандартизация (ЕОС) изготвят
проект за европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността. 
Държавите членки или 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 
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сертифициране на киберсигурността. киберсигурността.

Or. en

Изменение 417
Мариза Матиаш, Шабиер Бенито Силуага, София Сакорафа

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. След като проведе открита и 
прозрачна консултация със 
съответните заинтересовани 
страни, Комисията приема и 
публикува многогодишна работна 
програма на Съюза за европейски 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността, определяща общи 
действия, които да бъдат 
предприети на равнището на Съюза, и 
стратегически приоритети. По-
специално в работната програма се 
включва списък с приоритети, в 
който са идентифицирани ИКТ 
продукти, процеси и услуги, които са 
предмет на европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността. 
Преди приемането на работната 
програма Комисията се консултира с 
ENISA и взема предвид нейното 
становище във възможно най-висока 
степен.

Or. en

Изменение 418
Михал Бони, Масимилиано Салини, Мариан-Жан Маринеску, Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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 определя 
свързаните със сигурността цели и 
изисквания, както и елементите на 
проекта за схема. Всички аспекти на 
процедурата за оценяване на 
съответствието ще бъдат 
определени от Комисията въз основа 
на констатациите на ENISA. В тази 
връзка ENISA си сътрудничи тясно 
със заинтересованите страни от 
сектора, 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. Когато е уместно, ENISA 
може освен това да създаде работна 
група на заинтересованите страни по 
сертифициране, съставена от членове 
на Постоянната група на 
заинтересованите страни, 
заинтересовани страни от сектора с 
цел да се осигури подход с негова 
водеща роля и всички други съответни 
заинтересовани страни, за да се 
предоставят експертни консултации 
в областите, обхванати от 
конкретен проект за схема.

Or. en

Изменение 419
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

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 

2. При подготовката на проектите 
за схеми, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, ENISA провежда 
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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.

консултации с всички съответни 
заинтересовани страни, в това число 
сдружения на потребителите, и си 
сътрудничи тясно с групата и с 
Постоянната група на 
заинтересованите страни. Групата и 
Постоянната група на
заинтересованите страни 
предоставят на ENISA съдействие и 
експертни консултации, необходими на 
Агенцията във връзка с изготвянето на 
проекта за схема, включително и 
становища, когато е необходимо. При 
подготовката на всеки проект за 
схема ENISA определя контролен 
списък с рискове и свързани с 
киберсигурността характеристики, 
които противодействат ефективно 
на тези рискове.

Or. en

Изменение 420
Гунар Хьокмарк

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 всички съответни 
заинтересовани страни и си сътрудничи 
тясно с групата, като взема под 
внимание вече съществуващи 
национални и международни 
стандарти, в това число неформални 
договорености в рамките на браншови 
сдружения, за да се избегне дублиране. 
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.
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Изменение 421
Надин Морано

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 по прозрачен начин с 
всички съответни заинтересовани 
страни и си сътрудничи тясно с групата, 
с Постоянната група на 
заинтересованите страни и за всеки 
проект за схема – с ad hoc платформа 
за консултации. Те предоставят на 
ENISA съдействие и експертни 
консултации, необходими на Агенцията 
във връзка с изготвянето на проекта за 
схема, включително и становища, 
когато е необходимо.

Or. fr

Обосновка

Различните процеси за консултиране играят съществена роля за събиране и 
осъществяване на тясна връзка с експертите на планирания проект за схема и за 
предоставяне на техните познания и опит за въпросния продукт или услуга на ENISA.

Изменение 422
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

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 

2. При подготовката на проектите 
за схеми, посочени в параграф 1 от 
настоящия член, ENISA провежда 
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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.

консултации с всички съответни 
заинтересовани страни, както и по 
целесъобразност с организациите на 
потребителите, Работната група по 
член 29 и Европейския комитет по 
защита на данните, 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.

Or. en

Обосновка

Въз основа на становището на ЕНОЗД. От изключително значение е да бъдат 
създадени технически и управленски полезни взаимодействия, така че 
сертифицирането съгласно Европейската рамка за сертифициране на 
киберсигурността и съгласно Общия регламент относно защитата на данните да не 
бъдат възприемани като противоречиви или несъответстващи от организациите, 
стремящи се към спазването на съответните инструменти.

Изменение 423
Пилар дел Кастильо Вера

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 всички съответни 
заинтересовани страни в един 
официален, стандартизиран и
прозрачен процес и си сътрудничи 
тясно с групата. Групата и всички 
съответни заинтересовани страни 
предоставят на ENISA съдействие и 
експертни консултации, необходими на 
Агенцията във връзка с изготвянето на 
проекта за схема, включително и 
становища, когато е необходимо.
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Изменение 424
Евжен Тошеновски

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 всички съответни 
заинтересовани страни и си сътрудничи 
тясно с групата и с платформите за 
консултации със заинтересованите 
страни. 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.

Or. en

Изменение 425
Мартина Вернер

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 всички съответни 
заинтересовани страни посредством 
прозрачни процеси за консултиране 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 
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становища, когато е необходимо.

Or. en

Изменение 426
Павел Теличка, Каролина Пунсет, Мортен Льокегор, Гезине Майснер

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 всички съответни 
заинтересовани страни, както се 
изисква в член 20а, 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.

Or. en

Изменение 427
Андраш Дюрк

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 

2. При подготовката на първата 
версия, посочена в параграф 1 от 
настоящия член, ЕОС провеждат
консултации с всички съответни 
заинтересовани страни и си
сътрудничат тясно с групата. Групата 
предоставя на ЕОС съдействие и 
експертни консултации, необходими на
организациите във връзка с 
изготвянето на проекта за схема, 
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становища, когато е необходимо. включително и становища, когато е 
необходимо.

Or. en

Изменение 428
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Клеър Муди

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. Преди подготовката на 
проектите за схеми, посочени в 
параграф 1 от настоящия член,
Комисията провежда открита 
обществена консултация сред всички 
съответни заинтересовани страни. При 
подготовката на консултацията 
Комисията си сътрудничи тясно с
Европейската група за 
сертифициране на киберсигурността, 
ENISA и Групата на заинтересованите 
страни по сертифициране.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява създаването на Групата на заинтересованите страни по 
сертифициране.

Изменение 429
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Европейската група за 
сертифициране на киберсигурността 
и Групата на заинтересованите 
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страни по сертифициране 
предоставят съдействие и експертни 
консултации, необходими на ENISA 
във връзка с изготвянето на проекта 
за европейска схема за сертифициране 
на киберсигурността, включително и 
становища, когато е необходимо.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява създаването на Групата на заинтересованите страни по 
сертифициране.

Изменение 430
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Освен във връзка с 
предложението за схема, попадащо в 
приложното поле на член 45, 
параграф 1, букви a) и б), Комисията 
също така се консултира с Групата 
на заинтересованите страни по 
сертифициране и иска нейното 
одобрение преди окончателното 
приемане на дадена европейска схема 
за сертифициране на 
киберсигурността. Същото се отнася 
и за предложението за схема, 
попадащо в приложното поле на 
член 45, параграф 1, буква в), по 
отношение на Европейската група по 
сертифициране на киберсигурността.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява създаването на Групата на заинтересованите страни по 
сертифициране.
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Изменение 431
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. При изготвянето на проект за 
схема ENISA определя срок, до който 
тя трябва да влезе в сила, като се 
консултира с Европейската група по 
сертифициране на киберсигурността 
и с Групата на заинтересованите 
страни по сертифициране за 
съответните им проекти за схеми. 
Ако срокът не бъде спазен, проектът 
за схема се счита за нищожен и се 
оттегля.

Or. en

Обосновка

За целите на дългосрочното планиране на инвестициите заинтересованите страни 
приемат съвместно конкретен срок за въвеждането на новите проекти за европейски 
схеми за сертифициране. Разпоредбите, свързани със срока, ще стимулират 
своевременното приемане на такива схеми.

Изменение 432
Гунар Хьокмарк

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. ENISA включва в 
информацията до Комисията всички 
евентуални забележки или резерви, 
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изразени от членовете на групата.

Or. en

Изменение 433
Михал Бони, Хена Виркунен, Масимилиано Салини, Кришианис Каринш, 
Мариан-Жан Маринеску, Гунар Хьокмарк

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 без забавяне
подготвения съгласно параграф 2 от 
настоящия член проект за европейска 
схема за сертифициране на 
киберсигурността на Комисията.

Or. en

Изменение 434
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. На основата на проекта за схема, 
предложен от ENISA, 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. Комисията 
може да се консултира с Европейския 
комитет по защита на данните и да 
взема предвид неговото становище, 
преди да приема такива актове за 
изпълнение.
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Or. en

Обосновка

Въз основа на становището на ЕНОЗД. Това изменение гарантира последователност 
между сертифицирането съгласно Европейската рамка за сертифициране на 
киберсигурността и съгласно Общия регламент относно защитата на данните.

Изменение 435
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. На основата на проекта за схема, 
предложен от ENISA, Комисията може 
да приема актове за изпълнение 
съгласно член 55, параграф 1, с които 
осигурява европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността за 
ИКТ продукти, процеси и услуги, 
отговарящи на изискванията по членове 
45, 46 и 47 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 436
Мартина Вернер

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. На основата на проекта за схема, 
предложен от ENISA, Комисията може 
да приема актове за изпълнение 
съгласно член 55, параграф 1, с които 
осигурява европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността за 
ИКТ продукти, процеси и услуги, 
отговарящи на изискванията по членове 
45, 46 и 47 от настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 437
Михал Бони, Шон Кели, Хена Виркунен, Масимилиано Салини, Кришианис 
Каринш, Мариан-Жан Маринеску, Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. На основата на проекта за схема, 
предложен от ENISA, Комисията може 
да приема актове за изпълнение 
съгласно член 55, параграф 1, с които 
осигурява европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността за 
ИКТ продукти, процеси и услуги, 
отговарящи на изискванията по членове 
45, 46 и 47 от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 438
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Едуар Мартен, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. На основата на проекта за схема, 
предложен от ENISA, Комисията може 
да приема делегирани актове съгласно 
член 55, параграф 1, с които осигурява 
европейски схеми за сертифициране на 
киберсигурността за ИКТ продукти, 
услуги и процеси, отговарящи на 
изискванията по членове 45, 46 и 47 от 
настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира, че съзаконодателите са в състояние да упражняват контролните 
си правомощия, Комисията трябва да получи правото да приема делегирани актове.

Изменение 439
Миапетра Кумпула-Натри

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. ENISA се стреми 
също така да предоставя на 
потребителите подходяща 
информация относно приложимите 
схеми за сертифициране, например 
като предоставя насоки и препоръки 
на платформи за онлайн и офлайн 
търговия.

Or. en

Изменение 440
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

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 в съответствие с Директива 
(ЕС) 2016/2102, на който предоставя 
информация и популяризира 
европейските схеми за сертифициране 
на киберсигурността, посочва данни 
относно оттеглянето и изтичането 
на срока на схеми за сертифициране и 
относно сертифицираните ИКТ 



AM\1152206BG.docx 35/139 PE621.098v01-00

BG

продукти, процеси, услуги и системи.

Or. en

Изменение 441
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията може да сключва 
от името на Европейския съюз 
споразумения за взаимно признаване с 
чуждестранни пазари или трети 
държави. Тези споразумения за 
взаимно признаване се установяват 
по същата процедура за изготвяне и 
приемане като тази, предвидена за 
схемите в настоящия член.

Or. en

Изменение 442
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Като обръща максимално 
внимание на становището на 
групата, ENISA гарантира, че 
предложенията за европейски схеми 
за киберсигурност няма да 
предотвратят ефективната 
конкуренция, като създават пречки 
пред навлизането на пазара на нови 
предприятия и продукти.

Or. en
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Изменение 443
Павел Теличка, Каролина Пунсет, Каролине Нахтехал, Гезине Майснер, Мортен 
Хелвег Петерсен

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Приетите схеми редовно се 
преглеждат и ако е необходимо, се 
актуализират в сътрудничество със 
съответните заинтересовани страни 
и групата в рамките на структурата, 
създадена с настоящия регламент.

Or. en

Изменение 444
Мартина Вернер

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Агенцията преглежда 
приетите схеми по искане на групата 
или на Комисията или най-малко 
веднъж на пет години, като взема 
предвид получената обратна 
информация от съответните 
заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 445
Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. ENISA предоставя 
необходимите механизми, насоки и 
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процедури за приспособяване и 
актуализиране на европейските схеми 
за киберсигурност, за да се отчетат 
новите развития в технологиите за 
киберсигурност.

Or. en

Изменение 446
Михал Бони, Шон Кели, Хена Виркунен, Масимилиано Салини, Кришианис 
Каринш, Гунар Хьокмарк

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:

За да се гарантират наличността, 
целостта и поверителността на 
услугите, европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността се 
проектират така, че да вземат предвид, 
според нуждите, следните цели за 
сигурност:

Or. en

Изменение 447
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Клеър Муди

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, според нуждите,
цели, свързани със следните
категории:

Or. en
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Изменение 448
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се защитават 
съхраняваните, предавани или 
обработвани по друг начин данни от 
случайно или неразрешено 
съхраняване, обработване, достъп или 
разкриване;

а) потребителски електронни 
устройства съгласно определението в 
член 2 [параграф 11, буква a) (нова)] за 
продукти, съответстващи на основно 
ниво на обезпеченост или на 
самостоятелно декларираното ниво 
на сертифициране. Европейските 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността за тази категория 
подпомагат възприемането и 
въвеждането на пазара на 
международни стандарти от и към 
единния пазар.

Or. en

Обосновка

За да бъдат изпълнени целите на предложения регламент, и по-специално във връзка с 
приложимостта му в бъдеще, свързаните със сигурността цели следва да се 
определят съгласно приложенията на продукта, а не съгласно съществуващите му 
характеристики.

Изменение 449
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се защитават 
съхраняваните, предавани или 
обработвани по друг начин данни от 
случайно или неразрешено 
унищожаване, случайна загуба или 
промяна;

б) ИКТ продукти, услуги и 
процеси, движещи система за 
управление в промишлеността или 
използвани в роботиката и 
автономните превозни средства, или 
софтуерно и хардуерно терминално 
оборудване, използвано за 
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предоставянето на основни услуги на 
операторите, както е определено в 
Директива (ЕС)2016/1148, за 
продукти, съответстващи на 
значително ниво на обезпеченост. 
Европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
за тази категория се основават на 
международни стандарти;

Or. en

Обосновка

За да бъдат изпълнени целите на предложения регламент, и по-специално във връзка с 
приложимостта му в бъдеще, свързаните със сигурността цели следва да се 
определят съгласно приложенията на продукта, а не съгласно съществуващите му 
характеристики.

Изменение 450
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се гарантира, че единствено 
оправомощени лица, програми или 
машини имат достъп до данните, 
услугите или функциите, за които се 
отнася правото им на достъп;

в) ИКТ продукти, услуги и 
процеси, използвани от държавната 
администрация на държава членка, за
продукти, съответстващи на високо 
ниво на обезпеченост. Европейските 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността за тази категория 
се основават на международни 
стандарти, съществуващи 
национални или многостранни 
стандарти, използвани от 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

За да бъдат изпълнени целите на предложения регламент, и по-специално във връзка с 
приложимостта му в бъдеще, свързаните със сигурността цели следва да се 
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определят съгласно приложенията на продукта, а не съгласно съществуващите му 
характеристики.

Изменение 451
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се гарантира, че единствено 
оправомощени лица, програми или 
машини имат достъп до данните, 
услугите или функциите, за които се 
отнася правото им на достъп;

в) да се гарантира, че единствено 
оправомощени лица, програми или 
машини имат достъп до данните, 
услугите или функциите, за които се 
отнася правото им на достъп, и че е 
налице процес за откриване и 
документиране на всички 
зависимости и уязвими точки в ИКТ 
продуктите, процесите и услугите;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да съществува процес за откриване на уязвимите точки, за да се 
гарантира предотвратяването на инциденти.

Изменение 452
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се регистрира кои данни, 
функции или услуги са били предадени, 
кога и от кого;

заличава се

Or. en
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Изменение 453
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се регистрира кои данни, 
функции или услуги са били предадени, 
кога и от кого;

г) да се гарантира, че ИКТ 
продуктите, процесите и услугите не 
съдържат известни използваеми 
уязвими точки и са устойчиви на 
определено ниво на атаки;

Or. en

Обосновка

Като продължение на предходната буква, щом бъде установена уязвима точка, 
трябва да е налице качествено решение/корекция.

Изменение 454
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да се гарантира, че е възможно 
да се провери до кои данни, услуги или 
функции е имало достъп или са били 
използвани, кога и от кого;

заличава се

Or. en

Изменение 455
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква e
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се възстановяват 
своевременно наличието и достъпът 
до данни, услуги и функции в случай на 
физически или технически инцидент;

заличава се

Or. en

Изменение 456
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Клеър Муди

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.

заличава се

Or. en

Изменение 457
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

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 са проектирани и
внедрени така, че да се ограничава 
ефективно податливостта им на 
уязвими точки, и да се гарантира, че
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са им осигурени механизми за 
безопасни софтуерни актуализации, в 
това число автоматични 
актуализации за сигурност и 
възможност за модернизиране на 
хардуера;

Or. en

Обосновка

Гарантирането на отсъствие на известни уязвими точки е добра първа стъпка, но 
ефективното третиране включва средства за справяне с неизвестни уязвими точки.

Изменение 458
Гунар Хьокмарк

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 улесни предоставянето на
ИКТ продуктите и услугите с актуален 
софтуер и хардуер, наличието на 
подходящи и своевременни 
актуализации, с които да се 
коригират известни към момента 
уязвими точки, и осигуряването на
механизми за безопасни софтуерни и 
хардуерни актуализации.

Or. en

Изменение 459
Пилар дел Кастильо Вера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да се гарантира, че ИКТ 
продуктите и услугите се 
разработват в съответствие с 
изискванията за сигурност на 
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конкретната схема.

Or. en

Изменение 460
Шон Кели

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) да се гарантира, че средата за 
ИКТ продуктите и услугите е 
разделена на по-малки подсистеми и 
подмрежи, за да е по-лесно да се 
осигурява защита и да се ограничат 
щетите в случай на инцидент.

Or. en

Изменение 461
Ева Каили, Петър Курумбашев

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) да се гарантира, че средата за 
ИКТ продуктите и услугите е 
разделена на по-малки подсистеми и 
подмрежи, за да е по-лесно да се 
осигурява защита и да се ограничат 
щетите в случай на инцидент.

Or. en

Изменение 462
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква жа (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) да се гарантира, че ИКТ 
продуктите, процесите, услугите и 
системите се разработват и 
експлоатират в съответствие с 
принципа „сигурност при 
проектирането и по подразбиране“ 
при спазване на задълженията по 
член -43.

Or. en

Изменение 463
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските схеми за 
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.

1. Без да се засягат свързаните 
със сигурността задължения по член -
43, Европейските схеми за 
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, процеси,
услуги и системи, сертифицирани по 
тази схема. Нивото на обезпечаване се 
основава на контролен списък на 
рисковете и съответстващите на 
тях свързани с киберсигурността 
характеристики, определени от 
ENISA в съответствие с член 44, 
параграф 2, с които разполага ИКТ 
продуктът, процесът, услугата или 
системата, за които се прилага 
схемата за сертифициране.

Or. en
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Изменение 464
Надин Морано

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските схеми за 
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.

1. Европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
могат да посочват едно или повече от 
следните основани на рисковете нива 
на обезпечаване на сигурност, в 
зависимост от контекста и 
предвидения начин на ползване на 
ИКТ продуктите, процесите и 
услугите: основно, значително и/или 
високо.
Методите за оценяване на 
съответствието, които могат да се 
използват, трябва да бъдат посочени 
в елементите на всяка европейска 
схема за сертифициране на 
киберсигурността въз основа на 
анализ на риска.

Or. fr

Обосновка

За предпочитане е методите за оценяване на съответствието, които могат да се 
използват, да не бъдат определяни на високо равнище и в общ план, а за всеки отделен 
случай в зависимост от вида на продукта или услугата, като се вземе под внимание 
контекстът на ползването.

Изменение 465
Клеър Муди, Тереза Грифин, Петър Курумбашев, Арне Лиц

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
могат да посочват едно или повече от 
следните нива на обезпечаване на 
сигурност: основно, значително и/или 

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

високо, за ИКТ продукти и услуги, 
сертифицирани по тази схема. Схема за 
сертифициране с различни нива на 
обезпечаване се придружава от
информация, с която се обяснява 
рискът, който остава на всяко ниво 
на обезпечаване, и необходимостта 
потребителите да поддържат 
бдителността си и да следят за 
киберзаплахи.

Or. en

Обосновка

Съществува риск потребителите да счетат, че щом даден ИКТ продукт или услуга 
имат високо ниво на обезпечаване на сигурност, това означава, че продуктът или 
услугата са предпазени от киберзаплахи. Потребителите и предприятията трябва да 
поддържат бдителността си и да осъзнават, че дори даден продукт или услуга да 
имат високо ниво на обезпечаване, те продължават да са изложени на риск от 
киберинцидент, ако не се следват най-добрите практики.

Изменение 466
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските схеми за 
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.

1. Европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
могат да посочват едно или повече от 
следните основани на рисковете нива 
на обезпечаване на сигурност, в 
зависимост от контекста и 
предвидения начин на ползване на 
ИКТ продуктите, процесите, 
системите и услугите: основно, 
значително и/или високо.

Or. fr

Изменение 467
Масимилиано Салини
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Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските схеми за 
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.

1. Европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
могат да посочват едно или повече от 
следните основани на риска нива, в 
зависимост от контекста и 
предвидения начин на ползване на 
ИКТ продуктите, процесите и 
услугите: основно, значително и/или 
високо.

Or. en

Изменение 468
Дан Ника, Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските схеми за 
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.

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

Or. en

Изменение 469
Михал Бони, Масимилиано Салини, Мариан-Жан Маринеску, Гунар Хьокмарк

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
изисквания за обезпечаване въз основа 
на рисковете и заплахите, определени
от контекста, в който ще работи 
продуктът, процесът или услугата.

Or. en

Изменение 470
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските схеми за 
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.

1. Европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
могат да посочват едно или повече
изисквания за обезпечаване въз основа 
на рисковете и заплахите, определени
от контекста, в който ще работи 
продуктът, процесът или услугата.

Or. en

Изменение 471
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Едуар Мартен, Карлуш Зориню, Хосе 
Бланко Лопес, Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Мартина Вернер, Ева 
Каили, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските схеми за 
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.

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

Обосновка

За да се поясни обхватът и да се гарантира правилно съгласуване със 
съществуващите международни стандарти, в проекта на регламент следва да се 
посочва, че бъдещите рамки за доброволно сертифициране обхващат „процеси“, 
наред с „продукти“ и „услуги“.

Изменение 472
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските схеми за 
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.

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

Or. en

Изменение 473
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ENISA определя или разработва 
нива на обезпечаване на сигурност, 
които следва да бъдат посочени в 
европейските схеми за 
сертифициране на киберсигурността, 
като се консултира със 
заинтересованите страни.

Or. en
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Изменение 474
Франсоаз Гростет

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Методите за оценяване на 
съответствието, които могат да се 
използват, трябва да бъдат посочени 
в елементите на всяка европейска 
схема за сертифициране на 
киберсигурността съгласно член 47 и 
въз основа на анализ на рисковете.

Or. fr

Обосновка

За да се създадат необходимите условия за изграждане на доверие, свързано с 
взаимното признаване на сертификатите и с хармонизирането на националните 
схеми за сертифициране, трябва да се даде общо определение на нивата на 
обезпечаване на сигурност, по-специално във връзка с методите за оценяване, свързани 
с тези нива.

Изменение 475
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нивата „основно“, 
„значително“ и „високо“ отговарят 
съответно на следните критерии:

заличава се

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, 
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стандарти и процедури, свързани с 
нея, включително технически 
проверки, чиято цел е да се намали 
рискът от киберинциденти;

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 киберинциденти;

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.

Or. en

Изменение 476
Михал Бони, Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. Нивата „основно“, 
„значително“ и „високо“ отговарят 
съответно на следните критерии:

2. Нивата на обезпеченост се 
отнасят до сертификат, издаден по 
европейска схема за сертифициране 
на киберсигурността, който 
предоставя съответната степен на 
увереност в декларираните качества 
на ИКТ продукт, процеси и 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; нивото 
се определя за всеки отделен случай.

Or. en

Изменение 477
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нивата „основно“, „значително“
и „високо“ отговарят съответно на 
следните критерии:

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

Or. en

Изменение 478
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нивата „основно“, „значително“ 
и „високо“ отговарят съответно на 
следните критерии:

2. Нивата „основно“, „значително“ 
и „високо“ отговарят съответно на 
следните критерии и методи за 
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оценяване:

Or. fr

Изменение 479
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нивата „основно“, „значително“ 
и „високо“ отговарят съответно на 
следните критерии:

2. Нивата „основно“, „значително“ 
и „високо“ отговарят съответно на 
следните критерии и метод за 
оценяване:

Or. fr

Изменение 480
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нивата „основно“, „значително“ 
и „високо“ отговарят съответно на 
следните критерии:

2. Нивата „основно“, „средно“ и
„високо“ отговарят съответно на 
следните критерии:

Or. en

Изменение 481
Михал Бони, Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) основното ниво на 
обезпеченост се отнася до 

заличава се
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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;

Or. en

Изменение 482
Едуар Мартен

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) 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;
сертификат за основно ниво на 
обезпеченост удостоверява, че са 
обхванати основните известни 
киберрискове. Методът за оценяване 
се основава на технически преглед на 
техническата документация, 
свързана с продукт или услуга на 
информационните и 
комуникационните технологии, от 
страна на орган за оценяване на 
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съответствието;

Or. fr

Изменение 483
Евжен Тошеновски

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) основното ниво на обезпеченост 
се отнася до сертификат, издаден по 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, който предоставя 
ограничена степен на увереност;

Or. en

Изменение 484
Павел Теличка, Мортен Льокегор, Каролине Нахтехал, Гезине Майснер

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 

а) сертификатът за основното 
ниво на обезпеченост отговаря на 
оценката от трета страна, че са 
обхванати основните рискове от
киберинциденти за ИКТ процесите, 
продуктите или услугите;
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характеризира с препратка към 
технически спецификации, 
стандарти и процедури, свързани с 
нея, включително технически 
проверки, чиято цел е да се намали 
рискът от киберинциденти;

Or. en

Изменение 485
Франсоаз Гростет

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) 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;
методът за оценяване трябва да се 
основава на технически преглед на 
техническата документация, 
свързана с продукт или услуга на 
информационните и 
комуникационните технологии, от 
страна на орган за оценяване на 
съответствието;

Or. fr

Изменение 486
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
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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
достатъчна степен на увереност в 
декларираните качества на ИКТ продукт 
или услуга по отношение на 
киберсигурността, тъй като 
съответства на спазване на 
свързаните със сигурността 
задължения по член [-43] съгласно 
принципа на сигурност при 
проектирането и по подразбиране, 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;

Or. en

Изменение 487
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Клеър Муди

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 

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
потребителско електронно 
устройство по отношение на 
киберсигурността и се характеризира с 
препратка към технически 
спецификации, съществуващи 
международни стандарти и процедури, 
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намали рискът от киберинциденти; свързани с нея, включително 
технически проверки, чиято цел е да се 
намали рискът от киберинциденти;

Or. en

Обосновка

С цел създаване на добре функционираща рамка за сертифициране е важно при 
определянето на нивата на обезпеченост да се отчете използването на 
съществуващи и широко възприети стандарти. Тези съществуващи стандарти може 
да са национални, международни (ISO 27XXX) или многостранни (SOG-IS, „Общи 
критерии“).

Изменение 488
Масимилиано Салини

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) основното ниво на риск
отговаря на нисък риск, свързан с ИКТ 
продукт, процес и услуга. Ниско ниво 
на риск съществува, когато атака 
срещу ИКТ продукта, процеса или
услугата не нарушава значително 
наличността, автентичността, 
целостта, поверителността или 
други важни цели, като здравето на 
ползвателите или на трети страни, 
околната среда, неприкосновеността 
на личните данни, други важни 
правни интереси или елементи от 
критичната инфраструктура и 
нейните поддържащи системи или 
продукти;

Or. en

Изменение 489
Ева Каили, Петър Курумбашев

Предложение за регламент
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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) 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
потребителско устройство по 
отношение на киберсигурността и се 
характеризира с препратка към 
технически спецификации,
съществуващи международни
стандарти и процедури, свързани с нея, 
включително технически проверки, 
чиято цел е да се намали рискът от 
киберинциденти;

Or. en

Изменение 490
Павел Теличка, Мортен Льокегор, Каролине Нахтехал, Гезине Майснер

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) тази оценка включва преглед на 
техническата документация на ИКТ 
продукта, услугата или процеса;

Or. en

Изменение 491
Михал Бони, Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) значителното ниво на 
обезпеченост се отнася до 

заличава се
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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 киберинциденти;

Or. en

Изменение 492
Едуар Мартен

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 
киберинциденти;

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 
киберинциденти; сертификат за 
значително ниво на обезпеченост 
удостоверява, че са обхванати 
известните рискове от 
киберинциденти и че продуктът, 
услугата или системата може да 
устои на атаки с ограничени ресурси. 
Методът за оценяване се основава на 
проверка на съответствието на 
функционалностите за сигурност на 
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продукта или услугата от страна на 
орган за оценяване на 
съответствието;

Or. fr

Изменение 493
Евжен Тошеновски

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 
киберинциденти;

б) средното ниво на обезпеченост 
се отнася до сертификат, издаден по 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, който предоставя
средна степен на увереност;

Or. en

Изменение 494
Павел Теличка, Мортен Льокегор, Каролине Нахтехал, Гезине Майснер

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 

б) сертификатът за значителното 
ниво на обезпеченост отговаря на 
оценката от трета страна, че са 
обхванати значителните рискове от
киберинциденти за ИКТ процесите, 
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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 киберинциденти;

продуктите или услугите;

Or. en

Изменение 495
Франсоаз Гростет

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 
киберинциденти;

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 
киберинциденти; методът за 
оценяване трябва да се основава на 
проверка на съответствието на 
функционалностите за сигурност на 
продукта или услугата от страна на 
орган за оценяване на 
съответствието;

Or. fr
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Обосновка

Що се отнася до сертификатите за високо ниво на обезпеченост, продуктите и 
системите трябва да могат да докажат устойчивостта си на атаки, в това число 
на най-сложните. Поради тази причина свързаният със сертифицирането метод за 
оценяване трябва да включва изпитвания за ефикасност, които гарантират, че 
продуктът може да устои на определено ниво на атака.

Изменение 496
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Клеър Муди

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 
киберинциденти;

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, услуга или процес по 
отношение на киберсигурността и се 
характеризира с препратка към 
технически спецификации,
съществуващи международни
стандарти и процедури, свързани с нея, 
включително технически проверки, 
чиято цел е да се намали съществено 
рискът от киберинциденти;

Or. en

Обосновка

С цел създаване на добре функционираща рамка за сертифициране е важно при 
определянето на нивата на обезпеченост да се отчете използването на 
съществуващи и широко възприети стандарти. Тези съществуващи стандарти може 
да са национални, международни (ISO 27XXX) или многостранни (SOG-IS, „Общи 
критерии“).

Изменение 497
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо
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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 
киберинциденти;

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 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 
киберинциденти;

Or. en

Изменение 498
Масимилиано Салини

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 киберинциденти;

б) значителното ниво на риск
отговаря на по-висок риск, свързан с
ИКТ продукт, процес и услуга. По-
високо ниво на риск съществува, 
когато атака срещу ИКТ продукта, 
процеса или услугата нарушава 
наличността, автентичността, 
целостта, поверителността или 
други важни цели като здравето на 
ползвателите или на трети страни, 
околната среда, неприкосновеността 
на личните данни, други важни 
правни интереси или елементи от 
критичната инфраструктура и 
нейните поддържащи системи или 
продукти;



PE621.098v01-00 66/139 AM\1152206BG.docx

BG

Or. en

Изменение 499
Павел Теличка, Мортен Льокегор, Каролине Нахтехал, Гезине Майснер

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) тази оценка включва преглед на 
техническата документация и 
изпитване на внедрените 
функционалности, свързани със 
сигурността, в съответствие с 
изискванията, посочени в 
техническата документация;

Or. en

Изменение 500
Михал Бони, Гунар Хьокмарк

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.

заличава се
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Or. en

Изменение 501
Едуар Мартен

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) 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;
сертификат за високо ниво на 
обезпеченост удостоверява, че са 
обхванати известните рискове от 
киберинциденти и че продуктът, 
услугата или системата може да 
устои на сложни атаки със 
значителни ресурси. Методът за 
оценяване се основава на изпитвания 
за ефикасност, за да се оцени 
устойчивостта на 
функционалностите за сигурност, 
когато са изправени пред източник на 
атака от високо ниво.

Or. fr

Изменение 502
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
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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) високото ниво на обезпеченост се 
отнася до сертификат, издаден по 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, който предоставя по-
висока степен на увереност;

Or. en

Изменение 503
Павел Теличка, Мортен Льокегор, Каролине Нахтехал, Гезине Майснер

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) сертифицирането за високото 
ниво на обезпеченост отговаря на 
оценката от трета страна, че са 
обхванати високите рискове от 
киберинциденти за ИКТ процесите, 
продуктите или услугите;
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Or. en

Изменение 504
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

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) 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.
Методиката за оценяване следва да се 
ръководи най-малкото от изпитване 
за ефикасност, при което се оценява 
устойчивостта на свързаните със 
сигурността функционалности 
спрямо източници на атака, 
разполагащи със значителни до 
неограничени ресурси.

Or. en

Обосновка

Тъй като най-високорисковите фактори се определят от чувствителността на 
продукта или услугата, но и от силата на потенциалната атака, последната също 
следва да се вземе под внимание.

Изменение 505
Франсоаз Гростет



PE621.098v01-00 70/139 AM\1152206BG.docx

BG

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) 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;
методът за оценяване трябва да се 
основава на изпитвания за 
ефикасност, за да се оцени 
устойчивостта на 
функционалностите за сигурност, 
когато са изправени пред източник на 
атака от високо ниво.

Or. fr

Изменение 506
Масимилиано Салини

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 

в) високото ниво на риск отговаря 
на висок риск, свързан с ИКТ продукт, 
процес и услуга. Високо ниво на риск 
съществува, когато атака над ИКТ 
продукт, процес и услуга нарушава 
наличността, автентичността, 
целостта, поверителността или 
други важни цели и е разумно да се
приеме, че застрашава националния 



AM\1152206BG.docx 71/139 PE621.098v01-00

BG

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.

суверенитет или обществената
сигурност на държави.

Or. en

Изменение 507
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Клеър Муди

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) високото ниво на обезпеченост се 
отнася до сертификат, издаден по
основаваща се на използван 
понастоящем национален или 
многостранен стандарт 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, съществуващи 
национални, многостранни и 
международни стандарти и процедури, 
свързани с нея, включително 
технически проверки, чиято цел е да се 
предотвратят киберинциденти.

Or. en

Обосновка

С цел създаване на добре функционираща рамка за сертифициране е важно при 
определянето на нивата на обезпеченост да се отчете използването на 
съществуващи и широко възприети стандарти. Тези съществуващи стандарти може 
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да са национални, международни (ISO 27XXX) или многостранни (SOG-IS, „Общи 
критерии“).

Изменение 508
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

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 продукт 
или услуга по отношение на 
киберсигурността в сравнение със 
сертификатите с 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.

Or. en

Изменение 509
Павел Теличка, Мортен Льокегор, Каролине Нахтехал, Гезине Майснер

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) тази оценка включва преглед на 
техническата документация, 
изпитване на внедрените свързани със 
сигурността функционалности
съгласно изискванията в 
техническата документация и оценка 
на устойчивостта на ИКТ процесите, 
продуктите или услугите на умели 
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източници на атака, които 
разполагат със значителни до 
неограничени ресурси, посредством 
изпитване за проникване.

Or. en

Изменение 510
Евжен Тошеновски

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При необходимост Комисията 
може да приема актове за изпълнение 
в съответствие с член 55, параграф 2 
за определяне на подробни рамкови 
изисквания за всяко ниво на 
обезпечаване, като взема под 
внимание становището на ENISA, 
Европейската група за 
сертифициране на киберсигурността 
и платформите за консултации със 
заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 511
Марите Схаке, Матейс ван Милтенбьорг, Гербен-Ян Гербранди, Ян Филип 
Албрехт, Юлия Реда, Урмас Пает, Кая Калас, Павел Теличка, Дита Харанзова, 
Нина Гил

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Методиката за разграничаване 
на отделните нива на обезпеченост
следва да се ръководи от изпитване, 
при което се оценява устойчивостта 
на свързаните със сигурността 
функционалности спрямо източници 



PE621.098v01-00 74/139 AM\1152206BG.docx

BG

на атака, разполагащи със 
значителни до неограничени ресурси.

Or. en

Изменение 512
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-
Натри, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 46a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46a

Съгласно анализа на конкретния риск 
се определя подходящият метод за 
оценяване на съответствието, в това 
число самооценяване, както е 
предвидено в член 4 от Решение 
№ 768/2008/ЕО и приложение II към 
това решение.

Or. en

Обосновка

За да се осигури гъвкав, прагматичен и пазарно ориентиран подход към 
сертифицирането на киберсигурността, следва да се разрешава и използването на 
широко възприети рамки и/или практики.

Изменение 513
Надин Морано

Предложение за регламент
Член 46а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46а

Въз основа на анализ на риска трябва 
да се определи подходящият метод за 
оценяване на съответствието 
съгласно член 47 и съгласно член 4 от 
Решение № 768/2008/ЕО и 
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приложение II към това решение.

Or. fr

Обосновка

Ограничаването на използването на даден метод за оценяване на съответствието, 
като например самооценяването, до едно единствено ниво, без да се взема под 
внимание съответният продукт или контекстът на използването му, накърнява 
необходимата гъвкавост, която е полезно да бъде запазена в тази област.

Изменение 514
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 46б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46б

Без да се засягат параграфи 1 и 2, 
ENISA може да замени изискванията 
за основно ниво на обезпеченост, като 
вместо тях въведе схема за 
информация относно 
функционалността съгласно 
определението в член 2. Критериите 
за тази схема за информация относно 
функционалността се определят 
предварително с участието на 
Групата на заинтересованите страни 
по сертифициране.

Or. en

Обосновка

По отношение на нивата на обезпечаване така, както са определени в предложението 
за регламент, въвеждането на схеми за информация относно техническите 
характеристики следва да се предвиди като възможна алтернатива на основните 
нива на обезпеченост за потребителски продукти.

Изменение 515
Мартина Вернер
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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 
сертифицирането, включително вида 
или категориите ИКТ продукти, 
процеси и услуги, обхванати от него;

Or. en

Изменение 516
Пилар дел Кастильо Вера

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 
сертифицирането, включително вида 
или категориите ИКТ продукти, 
процеси и услуги, обхванати от него;

Or. en

Изменение 517
Михал Бони, Масимилиано Салини, Гунар Хьокмарк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) органите за оценяване на 
съответствието и за одит;

Or. en

Изменение 518
Пилар дел Кастильо Вера
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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, например чрез 
позоваване на международни стандарти 
или технически спецификации или 
стандарти и спецификации на Съюза;
изискванията за сертифициране 
следва да бъдат определени по начин, 
по който сертифицирането може да 
се включи във или да се основава на 
систематичните процеси за 
сигурност на производителя, следвани 
при разработването и жизнения 
цикъл на въпросния продукт или 
услуга;

Or. en

Изменение 519
Павел Теличка, Каролина Пунсет, Мортен Льокегор, Каролине Нахтехал, Гезине 
Майснер, Мортен Хелвег Петерсен

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, например чрез 
позоваване на международни стандарти 
или технически спецификации и/или
стандарти и спецификации на Съюза. 
Следва да се вземат предвид вече 
съществуващите международни 
стандарти;

Or. en
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Изменение 520
Оле Лудвигсон

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, чрез позоваване на 
стандарти или технически 
спецификации в съответствие с 
член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012;

Or. en

Изменение 521
Мартина Вернер

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, процеси и услуги, например 
чрез позоваване на международни 
стандарти или технически 
спецификации или стандарти и 
спецификации на Съюза;

Or. en

Изменение 522
Чаба Молнар

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква б
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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, например чрез 
позоваване на европейски или
международни стандарти или 
технически спецификации;

Or. en

Изменение 523
Пилар дел Кастильо Вера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) насърчаване на „сигурност при 
проектирането“, когато е 
целесъобразно;

Or. en

Изменение 524
Дан Ника, Мирослав Похе

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е уместно, едно или 
повече нива на обезпечаване на 
сигурност;

в) едно или повече нива на 
обезпечаване на сигурност във връзка с 
отговорността на органа за 
оценяване на съответствието в 
случай на нарушение на 
сертифицирани ИКТ продукти или 
услуги;

Or. en
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Изменение 525
Павел Теличка, Каролина Пунсет, Мортен Льокегор, Каролине Нахтехал, Гезине 
Майснер, Мортен Хелвег Петерсен

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) когато е уместно, едно или 
повече нива на обезпечаване на 
сигурност;

в) когато е уместно, едно или 
повече нива на обезпечаване на 
сигурност, като наред с другото се 
взема под внимание основан на риска
подход;

Or. en

Изменение 526
Оле Лудвигсон

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) конкретните критерии и методи 
за оценка (включително типовете 
оценки), използвани с цел да се докаже 
постигането на конкретните цели, 
посочени в член 45;

г) конкретните критерии и методи 
за оценка (включително типовете 
оценки), използвани с цел да се докаже 
постигането на конкретните цели, 
посочени в член 45, чрез позоваване на 
стандарти или технически 
спецификации в съответствие с 
член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 
№ 1025/2012;

Or. en

Изменение 527
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) конкретните критерии и методи г) видовете оценяване на 
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за оценка (включително типовете 
оценки), използвани с цел да се докаже 
постигането на конкретните цели, 
посочени в член 45;

съответствието, конкретните 
критерии и методи за оценка, както е 
посочено в член 4 от Решение 
№ 768/2008/ЕО и приложение II към 
това решение, използвани с цел да се 
докаже постигането на конкретните 
цели, посочени в член 45;

Or. en

Изменение 528
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) когато схемата предвижда схеми 
за информация относно 
техническите характеристики –
условията, при които те могат да бъдат 
използвани;

Or. en

Изменение 529
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

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) правила за наблюдение на 
съответствието на сертификатите с 
изискванията, включително механизми 
за удостоверяване на трайното 
съответствие с определените изисквания 
на киберсигурността;

Or. en
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Изменение 530
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Дан Ника, Клеър Муди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 531
Пилар дел Кастильо Вера

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;

Or. en

Изменение 532
Масимилиано Салини

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) правила, имащи за цел 
преодоляване на уязвими точки, 
които може да възникнат след 
издаването на сертификата, 
посредством създаване на динамичен 
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и непрекъснат организационен процес 
с участието на доставчиците и 
ползвателите;

Or. en

Изменение 533
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иa) правила, според които се 
определят начинът и моментът, в 
който уязвими точки на ИКТ 
продукти, процеси, услуги и системи, 
които не са публично известни, се 
докладват от подходящите органи на 
съответните търговци и 
производители чрез координиран 
процес на оповестяване на уязвимите 
точки;

Or. en

Изменение 534
Марите Схаке, Матейс ван Милтенбьорг, Гербен-Ян Гербранди, Ян Филип 
Албрехт, Юлия Реда, Урмас Пает, Кая Калас, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, 
Дита Харанзова, Нина Гил, Мортен Льокегор

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, с които се изисква
уязвими точки на киберсигурността на 
ИКТ продукти и услуги, които не са 
публично известни, експедитивно да 
се докладват от подходящите органи 
на съответните търговци и
производители чрез координиран 
процес на оповестяване на уязвимите 
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точки.

Or. en

Обосновка

Тези свързани с държавата органи (като националните екипи за незабавно реагиране 
при компютърни инциденти) следва в крайна сметка да споделят информация за 
уязвимите точки на всички ИКТ продукти и услуги със засегнатите търговци и 
производители. Тази задача се изпълнява в съответствие с насоките и препоръките, 
определени в международните стандарти ISO/IEC 29147:2014 и ISO/IEC 30111. 
Рисковите профили, стимулите, задълженията и правомощията на откриващите 
уязвими точки държавни органи спрямо засегнатите търговци и производители са 
много различни от тези на независимите изследователи в областта на сигурността.

Изменение 535
Михал Бони, Масимилиано Салини, Мариан-Жан Маринеску, Гунар Хьокмарк

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) когато е приложимо, списък на 
националните схеми за сертифициране 
на киберсигурността съгласно член 49 
или на водени от сектора 
инициативи, които обхващат същия 
тип или категории ИКТ продукти, 
процеси и услуги;

Or. en

Изменение 536
Пилар дел Кастильо Вера

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, 
които обхващат същия тип или 
категории ИКТ продукти и услуги, 
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изисквания за сигурност и критерии и 
методи за оценяване;

Or. en

Изменение 537
Пилар дел Кастильо Вера

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 на водени от сектора 
инициативи, които обхващат същия 
тип или категории ИКТ продукти, 
процеси и услуги;

Or. en

Изменение 538
Пилар дел Кастильо Вера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) когато е приложимо, срока на 
валидност на сертификата;

Or. en

Изменение 539
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква ма (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) правила относно начина и 
момента, в който държавите членки 
трябва да се уведомяват взаимно и да 
уведомяват засегнатите търговци и 
производители, щом получат 
информация за уязвима точка, която 
не е публично известна, в ИКТ 
продукт или услуга, сертифицирани в 
рамките на тази схема за 
сертифициране;

Or. en

Изменение 540
Марите Схаке, Матейс ван Милтенбьорг, Гербен-Ян Гербранди, Ян Филип 
Албрехт, Юлия Реда, Урмас Пает, Кая Калас, Павел Теличка, Фредрик Федерлей, 
Дита Харанзова, Нина Гил, Мортен Льокегор

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) правила относно начина и 
момента, в който държавите членки 
трябва да се уведомяват взаимно, 
щом получат информация за уязвима 
точка, която не е публично известна, 
в ИКТ продукт или услуга, 
сертифицирани в рамките на тази 
схема за сертифициране.

Or. en

Изменение 541
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Дан Ника, Клеър Муди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
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ма) видове оценяване на 
съответствието, критерии и методи 
за оценяване в съответствие с член 4 
от Решение 768/2008/ЕО и 
приложение II към това решение.

Or. en

Изменение 542
Клеър Муди, Тереза Грифин, Петър Курумбашев, Арне Лиц

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) допълнителни насоки относно 
най-добрите практики за 
киберзащита и информация относно 
киберзаплахата, която остава 
въпреки сертифицирането.

Or. en

Обосновка

Нито един ИКТ продукт или услуга не са напълно защитени. За да се избегне 
положение, при което потребителите или други организации стават прекалено 
спокойни относно безопасността, в схемите за сертифициране следва да се 
подчертае непрестанната необходимост от бдителност и добри киберпрактики.

Изменение 543
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Въз основа на надлежно 
мотивирано искане от ENISA, 
Групата на заинтересованите страни 
по сертифициране или Европейската 
група за сертифициране на 
киберсигурността трябва да одобрят 
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за съответните си схеми всяко 
предложено допълване, отклоняване 
или неприлагане на международните 
стандарти или стандартите на 
Съюза, посочени в параграф 1, буква б), 
най-малко две седмици преди 
предаването на проекта за схема към 
Комисията съгласно член 44, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

ИКТ продуктите, които са разработени и се търгуват или ползват на световния и 
европейския пазар, разчитат до голяма степен на съществуващи и широко възприети 
стандарти. Отклоняването от тези стандарти или тяхното неприлагане трябва да 
бъдат надлежно мотивирани.

Изменение 544
Масимилиано Салини

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. В конкретен акт на Съюза може 
да се предложи кога сертифицирането 
по европейска схема за сертифициране 
на киберсигурността може да се 
използва.

Or. en

Изменение 545
Масимилиано Салини

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При липса на хармонизирани 4. При липса на хармонизирани 
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правни актове на Съюза в 
законодателството на държавата членка 
може да се предвиди също така, че
дадена европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността
може да се използва за установяване 
на презумпцията за съответствие с 
правните изисквания.

правни актове на Съюза, в 
законодателството на държавата членка
също може да се насърчава 
използването на дадена европейска 
схема за сертифициране на 
киберсигурността.

Or. en

Изменение 546
Павел Теличка, Каролина Пунсет, Мортен Льокегор, Гезине Майснер

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Схеми за сертифициране може 
по-специално да бъдат създадени за 
групите продукти, посочени в 
приложение I към настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 547
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 47a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 47a

Схемите, създадени съгласно 
настоящия регламент, не налагат 
уведомяване за промени, изменения на 
сертификати или повторно 
сертифициране, освен ако такива 
промени не оказват значително 
отрицателно въздействие върху 
сигурността на ИКТ продуктите, 
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услугите и процесите, както и на 
потребителските електронни 
устройства.

Or. en

Обосновка

Продуктите не подлежат на повторно сертифициране в случай на внасяне на 
корекции или актуализации в софтуер или промяна на функционалността на 
продукта, при условие че тези действия не оказват значително отрицателно 
въздействие върху сигурността на устройството. Въвеждането на тази разпоредба е 
жизненоважно за стопанската дейност, тъй като повторното сертифициране може 
да окаже отрицателно въздействие предвид възможността да отнеме по-дълго
време, отколкото е самият „живот“ на съответната софтуерна актуализация, а в 
крайна сметка това ще се отрази отрицателно на възможността на крайните 
потребители и операторите да засилят способностите си в областта на 
киберсигурността.

Изменение 548
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Едуар Мартен, Карлуш Зориню, Хосе 
Бланко Лопес, Тереза Грифин, Мирослав Похе, Миапетра Кумпула-Натри, Ева 
Каили, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ИКТ продуктите и услугите, 
сертифицирани по европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността, 
приета съгласно член 44, по презумпция
се приемат за съответстващи на 
изискванията на такава схема.

1. ИКТ продуктите, услугите и
процесите, сертифицирани по 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, приета съгласно 
член 44, по презумпция се приемат за 
съответстващи на изискванията на 
такава схема.

Or. en

Изменение 549
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ИКТ продуктите и услугите, 
сертифицирани по европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността, 
приета съгласно член 44, по презумпция 
се приемат за съответстващи на 
изискванията на такава схема.

1. ИКТ продуктите, процесите и 
услугите, сертифицирани по европейска 
схема за сертифициране на 
киберсигурността, приета съгласно 
член 44, по презумпция се приемат за 
съответстващи на изискванията на 
такава схема.

Or. en

Изменение 550
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

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 е
задължително като минимум за:

а) ИКТ продукти, процеси, услуги и 
системи, използвани от операторите 
на основни услуги съгласно 
определението в Директива 
2016/1148/ЕС;

б) ИКТ продукти, процеси, услуги и 
системи, предназначени за деца и 
домове;

в) ИКТ продукти, процеси, услуги и 
системи, предназначени за 
медицински приложения;

г) ИКТ продукти, процеси и услуги, 
използвани за целите на сигурността;

д) автономни превозни средства.

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може в сътрудничество с ENISA да 
преглежда категориите продукти, 
предвидени в параграф 1.

Сертифицирането е доброволно за 
всички останали продукти, освен ако 
не е посочено друго в 
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законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 551
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Клеър Муди

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 е доброволно
за ИКТ продукти, услуги и процеси, 
които попадат в приложното поле на 
член 45, параграф 1, букви a) и б),
освен ако не е посочено друго в 
законодателството на Съюза, и е 
задължително за ИКТ продукти, 
услуги и процеси, които попадат в 
приложното поле на член 45, 
параграф 1, буква в), освен ако не е 
посочено друго в законодателството 
на Съюза или от Европейската група 
по сертифициране на 
киберсигурността.

Or. en

Обосновка

Това разграничение между доброволни и задължителни схеми за сертифициране е 
необходимо, тъй като целите, свързани със сигурността, са различни в двете 
категории ИКТ продукти и процеси, които са обхванати от настоящия регламент. 
Когато става въпрос за защита на правителствена инфраструктура и информация, 
сертифицирането трябва да е задължително, тъй като ще помогне за постигане на 
по-голяма киберустойчивост на държавите членки. Освен това този подход ще 
насърчи по-голяма хармонизация на задълженията на държавите членки, определени в 
Директива (ЕС) 2016/1148.

Изменение 552
Мариза Матиаш, Шабиер Бенито Силуага, София Сакорафа

Предложение за регламент
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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 за средно и 
високо ниво на обезпеченост е
задължително. За основно и 
значително ниво на обезпеченост то е
доброволно, но производителят 
трябва да бъде задължен да спазва 
минималните стандарти за 
сигурност, освен ако не е посочено 
друго в законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 553
Евжен Тошеновски

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 е изцяло
доброволно и не засяга доброволното 
самооценяване/самостоятелно 
деклариране на съответствието.

Or. en

Изменение 554
Роландас Паксас

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 е
задължително.

Or. en
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Изменение 555
Андраш Дюрк

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 е доброволно, 
освен ако не е посочено друго в
националното законодателство.

Or. en

Изменение 556
Мартина Вернер

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За основното ниво на 
обезпеченост е възможно да се 
извършва самооценка на 
съответствието под отговорността 
единствено на производителя или 
доставчика на ИКТ продукти, 
процеси и услуги, както е предвидено в 
член 4 от Решение № 768/2008/ЕО и в 
приложение II към това решение.

Or. en

Изменение 557
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейски сертификат за 
киберсигурност по силата на настоящия 

3. Европейски сертификат за 
киберсигурност на основно или 
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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.

значително ниво 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.

Or. fr

Изменение 558
Мартина Вернер

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. Европейски сертификат за 
киберсигурност по силата на настоящия 
член се издава или посредством 
самооценяване, или 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.

Or. en

Изменение 559
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Европейски сертификат за 
киберсигурност на високо ниво се 
издава от националните надзорни 
органи за сертифицирането, посочени 
в член 50, на основата на критерии, 
включени в европейската схема за 
сертифициране на киберсигурността, 
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приета съгласно член 44.

Or. fr

Изменение 560
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

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 
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:

4. Чрез дерогация от параграф 3 и 
единствено в надлежно обосновани 
случаи 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 орган, акредитиран 
като орган за оценяване на 
съответствието съгласно член 51, 
параграф 1. Физическото или 
юридическото лице, което подлага 
своите ИКТ продукти или услуги на 
процедурите за сертифициране, 
предоставя на разположение на 
органа за оценяване на 
съответствието, посочен в член 51, 
цялата необходима информация за 
провеждане на процедурата по 
сертифициране.

Or. en

Обосновка

Внася се пояснение.

Изменение 561
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
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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 
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:

4. Чрез дерогация от параграф 3 в 
надлежно обосновани случаи, като 
например високото ниво на 
обезпеченост, описано в член 46, 
буква в), дадена европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността
трябва да предвиди, че европейски 
сертификат за киберсигурност в 
резултат от тази схема може да бъде 
издаден само от компетентен
публичен орган след извършване на 
оценка от орган за оценяване на 
съответствието, който е независим 
и обявен. Такъв публичен орган е един 
от следните:

Or. fr

Изменение 562
Оле Лудвигсон

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 
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:

4. Чрез дерогация от параграф 3 и 
единствено в надлежно обосновани 
случаи 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 орган, акредитиран 
като орган за оценяване на 
съответствието съгласно член 51, 
параграф 1.

Or. en
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Изменение 563
Оле Лудвигсон

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) национален надзорен орган по 
сертифицирането, посочен в член 50, 
параграф 1;

заличава се

Or. en

Изменение 564
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) национален надзорен орган по 
сертифицирането, посочен в член 50, 
параграф 1;

заличава се

Or. en

Обосновка

Необходимо за правна последователност с промените в член 48, параграф 1.

Изменение 565
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) орган, акредитиран като орган 
за оценяване на съответствието 
съгласно член 51, параграф 1, или

заличава се
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Or. en

Обосновка

Необходимо за правна последователност с промените в член 48, параграф 1.

Изменение 566
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) орган, създаден по силата на 
закони, нормативни актове, или други 
официални административни 
процедури на съответната държава 
членка, които отговарят на 
изискванията за органи, които 
сертифицират продукти, процеси или 
услуги по ISO/IEC 17065:2012.

заличава се

Or. en

Обосновка

Необходимо за правна последователност с промените в член 48, параграф 1.

Изменение 567
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Мартина Вернер, Ева Каили, Клеър Муди

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 

5. Физическото или юридическото 
лице, което подлага своите ИКТ 
продукти, услуги или процеси на 
процедурите за сертифициране, 
предоставя на органа за оценяване на 
съответствието, посочен в член 51, 
цялата необходима информация за 
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процедурата по сертифициране. провеждане на процедурата по 
сертифициране. Подаването може да 
се направи към всеки орган за 
оценяване на съответствието, 
посочен в член 51.

Or. en

Обосновка

За да се избегне разпокъсаност при признаването и/или съответствието на схемите
на ЕС за сертифициране на киберсигурността, в члена трябва да се подчертае, че 
подаването може да бъде направено към всеки орган за оценяване на 
съответствието, който е акредитиран от държава – членка на ЕС.

Изменение 568
Пилар дел Кастильо Вера

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, процеси 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.

Or. en

Изменение 569
Михал Бони, Шон Кели, Масимилиано Салини, Кришианис Каринш, Мариан-
Жан Маринеску, Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Физическото или юридическото 
лице, което подлага своите ИКТ 

5. Физическото или юридическото 
лице, което подлага своите ИКТ 
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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.

продукти, процеси 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.

Or. en

Изменение 570
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Мирослав Похе, Миапетра Кумпула-Натри, Мартина Вернер, Ева Каили, Дан 
Ника, Клеър Муди

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 за
минимален срок от три години. След 
това те могат да бъдат подновени при 
същите условия и удължени безплатно 
за по-нататъшни периоди, ако
притежателят на сертификата 
удостовери, че съответните изисквания 
продължават да се изпълняват. Това 
удостоверяване трябва да се 
представи не по-рано от шест месеца 
и не по-късно от 15 дни преди 
изтичането на съответния срок. 
Удължаване на сроковете на 
сертификатите се разрешава за 
времетраенето на целия живот на 
сертифицирания продукт.

Or. en

Обосновка

In order to ensure market flexibility and predictability, the framework should define a minim 
duration of a certificate. The maximum duration of a certificate, if applicable, shall be defined 
on a case-by-case basis depending on the expected lifespan of the certified category of 
products or services. In addition, the extension of a certificate should be allowed with no 
extra cost, upon attestation of the certificate holder that the requirements will continue to be 
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met. This will help contributing to a fairer Single Market as it will avoid the risk of 
repercussion of the extra cost incurred by re-certification to end-users.

Изменение 571
Масимилиано Салини

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 за
срока, определен във всяка схема за 
сертифициране, като зависят до 
голяма степен от процесите и
способността на субектите да се 
организират, за да реагират на атака, 
и могат да бъдат подновени при същите 
условия, ако съответните изисквания 
продължават да се изпълняват.

Or. en

Изменение 572
Пилар дел Кастильо Вера

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 за 
максимален срок от три години срока, 
определен от конкретната схема за 
сертифициране, и могат да бъдат 
подновени при същите условия, ако 
съответните изисквания продължават да 
се изпълняват.

Or. en

Изменение 573
Михал Бони, Масимилиано Салини, Гунар Хьокмарк
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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 за 
максимален срок, определен за всеки 
отделен случай за всяка схема, и могат 
да бъдат подновени при същите 
условия, ако съответните изисквания 
продължават да се изпълняват.

Or. en

Изменение 574
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Европейски сертификат за 
киберсигурност, издаден съгласно 
настоящия член, се признава във всички 
държави членки.

7. Европейски сертификат за 
киберсигурност, издаден съгласно 
настоящия член, се признава във всички 
държави членки като отговарящ на 
местните изисквания за 
киберсигурност, свързани с ИКТ 
продуктите, процесите и 
потребителските електронни 
устройства, обхванати от този 
сертификат, като се взема под 
внимание посоченото ниво на 
обезпечаване съгласно член 46 и се 
предотвратява дискриминация между 
такива сертификати на основание 
държава членка по произход или 
издаващ орган за оценяване на 
съответствието съгласно член 51.

Or. en

Обосновка

За да се избегне разпокъсаност при признаването и/или съответствието на схемите
на ЕС за сертифициране на киберсигурността, в члена трябва да се подчертае, че 
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нито едно място на издаване на сертификат не може да бъде обект на 
дискриминация.

Изменение 575
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Европейски сертификат за 
киберсигурност, издаден съгласно 
настоящия член, се признава във всички
държави членки.

7. Европейски сертификат за 
киберсигурност, издаден съгласно 
настоящия член, се признава във всички 
държави членки. При високо ниво на 
обезпеченост сертификатите могат 
да се ползват с взаимно признаване 
само ако са издадени от публичен 
орган по член 48, параграф 4, буква а).

Or. fr

Изменение 576
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Работата по заявление за 
сертифициране трябва да бъде 
завършена в срок до 12 месеца от 
датата на представянето му, като 
неспазването на този срок води до 
оттегляне на акредитацията на 
органа за оценяване на 
съответствието.

Or. en

Обосновка

Органите за оценяване на съответствието трябва да обработват своевременно 
заявленията за сертифициране.
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Изменение 577
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 48a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48a

Основни изисквания за ИТ сигурност

1. До... [две години след датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент] Агенцията предлага на 
Комисията ясни и задължителни 
основни изисквания за ИТ сигурност 
за всички ИТ устройства, продавани в 
или изнасяни от Съюза, като:

а) производителят да предоставя 
писмено удостоверение, че 
устройството не съдържа хардуерни, 
софтуерни или фърмуерни 
компоненти с известни уязвимости, 
свързани със сигурността;

б) устройството да използва 
софтуерни или фърмуерни 
компоненти, които са в състояние да 
приемат надлежно проверени и 
надеждни актуализации от 
продавача;

в) документирани възможности за 
отдалечен достъп на устройството, 
които са защитени срещу неразрешен 
достъп най-късно по време на 
инсталирането; отсъствие на 
стандартни предварително кодирани 
пароли за всички устройства, 
документирана възможност за 
актуализации, която ясно да посочва 
отговорността, в случай че 
потребителят не актуализира 
устройството;

г) задължение на производителя на 
свързано с интернет устройство, 
софтуерен или фърмуерен компонент 
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да уведомява компетентния орган за 
всички известни уязвимости, свързани 
със сигурността;

д) задължение на производителя на 
свързано с интернет устройство, 
софтуерен или фърмуерен компонент 
да осигурява ремонт по отношение на 
всяка новооткрита уязвимост, 
свързана със сигурността;

е) задължение на производителя на 
свързани с интернет устройства, 
софтуерен или фърмуерен компонент 
да предоставя информация относно 
начина, по който устройството 
получава актуализации, очаквания 
график за прекратяване на 
поддръжката на сигурността и 
уведомление, когато тази поддръжка 
на сигурността е прекратена.

ж) задължение на производителя да 
разкрие изходния код и 
документацията след края на датата 
за обслужване.

2. Агенцията извършва преглед и 
когато е необходимо изменя 
изискванията, посочени в параграф 1, 
на всеки две години и внася 
евентуални изменения като 
предложения до Комисията.

3. Комисията може, чрез актове за 
изпълнение, да вземе решение, че 
предложените или изменените 
изисквания, посочени в параграфи 1 и 
2, са общовалидни в рамките на 
Съюза. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 55, параграф 2.

4. Комисията осигурява подходяща 
публичност на изискванията, за 
които е решено, че са общовалидни в 
съответствие с параграф 3.

5. Агенцията събира всички 
предложени изисквания и техните 
изменения в регистър и ги прави 
обществено достъпни чрез подходящи 



AM\1152206BG.docx 107/139 PE621.098v01-00

BG

средства.

6. Докато производителите са 
отговорни за осигуряване на 
съответствието на продукта на ИКТ 
продукт или услуга, вносителите 
трябва да гарантират, че 
продуктите, които пускат на пазара, 
съответстват на приложимите 
изисквания и не представляват риск 
за европейското общество. 
Вносителят трябва да провери дали 
производителят извън ЕС е предприел 
необходимите мерки и дали 
продуктът или услугата 
съответства на разпоредбите на
параграф 1. Дистрибуторите на ИКТ 
продукти или услуги трябва да 
притежават основни познания за 
законовите изисквания и 
придружаващата документация. 
Дистрибуторите са в състояние да 
идентифицират продукти, които 
явно не са в съответствие, и трябва 
да могат да докажат на 
националните органи, че са действали 
надлежно и че разполагат с 
потвърждение от производителя или 
вносителя, че са били взети 
необходимите мерки. Освен това 
всеки дистрибутор трябва да може 
да докаже, че е в състояние да 
съдейства на националния орган да 
получи изискваната информация.

7. В определените в схемата случаи и 
въз основа на естеството, жизнения 
цикъл или цената на продукта, 
съответствието със 
задължителните основни изисквания 
за ИТ сигурност би могло да се 
гарантира чрез самостоятелно 
деклариране на съответствието при 
следване на приложимата процедура 
за оценяване на съответствието, 
като алтернатива на пълния процес 
за сертифициране.

Or. en
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Обосновка

Важно е да се изгради устойчива ИТ среда за защита срещу киберпрестъпността и за 
защита на основните права на потребителите на информационни технологии. В 
настоящия регламент следва да се определят високи цели в областта на ИТ 
сигурността за задължителна основна ИТ сигурност в рамките на Съюза. Тъй като 
естеството, жизненият цикъл или цената на продукта могат да направят процеса на 
сертифициране невъзможен, самостоятелното сертифициране би могло да предложи 
бърза процедура за навлизане на пазара и предпазен механизъм за органите и 
потребителите.

Изменение 578
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 48a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48a

Съвместимост с международни схеми 
за взаимно признаване

1. В подготвителната фаза на даден 
проект за европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността 
ENISA, а при необходимост и 
Групата на заинтересованите страни 
по сертифициране или Европейската 
група за сертифициране на 
киберсигурността, оценяват 
относимостта на съществуващите 
международни споразумения и 
сертифицирания за взаимно 
признаване.

2. Тук се включва оценка на това дали 
национални схеми за сертифициране 
на киберсигурността, обхванати от 
проекта за схема, са предмет на 
международно споразумение за 
взаимно признаване.

3. Когато е установено 
съществуването на съответни 
международни споразумения и 
сертифицирания за взаимно 
признаване, ENISA се стреми да 
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осигури съвместимост, като:

а) основава сертифицирането на 
същите стандарти;

б) привежда в съответствие обхвата, 
целите по отношение на 
сигурността, методиката за оценка и 
нивата на обезпечаване на сигурност;

в) започне диалог с равностойния 
държавен орган за целите, посочени в 
букви a) и б).

Or. en

Обосновка

Амбицията на регламента е да рационализира съществуващите схеми за 
сертифициране и да гарантира, че те имат широка приложимост в целия ЕС. В 
съответствие с тази амбиция следва да се внимава рамката за сертифициране да не 
заменя международни споразумения за взаимно признаване и да се разработят 
сертификати, които обхващат същото приложно поле или по-обширна екосистема, 
при която европейските нагласи биха могли да се признаят по-широко и да се 
възприемат и навън.

Изменение 579
Михал Бони, Масимилиано Салини, Кришианис Каринш, Гунар Хьокмарк

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 

1. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 3, националните схеми за 
сертифициране на киберсигурността и 
свързаните с тях процедури за ИКТ 
продукти, процеси 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, процеси и услуги, които не 
са обхванати от европейска схема за 
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киберсигурността, продължават да 
съществуват.

сертифициране на киберсигурността, 
продължават да съществуват.
Процесите по поддръжка с 
незначителни актуализации не 
обезсилват сертифицирането.

Or. en

Изменение 580
Пилар дел Кастильо Вера

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, процеси 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, процеси и услуги, които не 
са обхванати от европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността, 
продължават да съществуват.

Or. en

Изменение 581
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Едуар Мартен, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Мирослав Похе, Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Дан Ника, 
Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1
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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, услуги и процеси, обхванати 
от европейска схема за сертифициране 
на киберсигурността, прекратяват 
правното си действие от датата, 
посочена в делегирания акт, приет 
съгласно член 44, параграф 4. 
Действащите национални схеми за 
сертифициране на киберсигурността и 
свързаните с тях процедури за ИКТ 
продукти и услуги, които не са
обхванати от европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността, 
продължават да съществуват.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че съзаконодателите са в състояние да упражняват контролните 
си правомощия, Комисията трябва да получи правото да приема делегирани актове.

Изменение 582
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Без да се засяга параграф 3, 
позоваванията в действащото 
законодателство, правилници или 
насоки на национална схема за 
сертифициране на киберсигурността, 
която е прекратила правното си 
действие съгласно параграф 1, се 
тълкуват вместо това като 
позовавания на обхващащата я 
европейска схема за сертифициране 
на киберcигурността (mutatis 
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mutandis).

Or. en

Изменение 583
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки не въвеждат 
нови национални схеми за 
сертифициране на киберсигурността на 
ИКТ продукти и услуги, обхванати от 
съществуваща европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността.

2. Държавите членки не въвеждат 
нови национални схеми за 
сертифициране на киберсигурността на 
ИКТ продукти, процеси и услуги, 
обхванати от съществуваща европейска 
схема за сертифициране на 
киберсигурността.

Or. en

Изменение 584
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 49a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49a

При постъпване на искане от 
физическо или юридическо лице, 
ENISA определя дали за целите на 
настоящия член посочена национална 
схема за киберсигурност е обхваната 
от европейска схема за 
киберсигурност, като ENISA приема 
решение по въпроса и го оповестява 
публично в срок до четири седмици от 
получаването на искането.

Or. en
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Обосновка

Този процес внася допълнителна яснота за заинтересованите страни и заявителите 
на сертификати.

Изменение 585
Оле Лудвигсон

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 на вземане 
на решения. Националният надзорен 
орган за сертифицирането не може 
да бъде сертифициращ орган или 
орган, издаващ сертификати.

Or. en

Изменение 586
Якоп Далунде, Райнхард Бютикофер
от името на групата Verts/ALE

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 на вземане 
на решения. Националният надзорен 
орган за сертифицирането не може 
да бъде сертифициращ орган или 
орган, издаващ сертификати.
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Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо с цел гарантиране на прозрачност и независимост.

Изменение 587
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 6 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) организират пазарни проверки 
на сертифицираните и 
несертифицираните продукти по 
координиран начин в държавите 
членки с цел избягване на дублирането 
на проверките и постигане на 
максимални резултати от пазарните 
проверки, като се обхващат минимум 
30% от сертифицираните през 
предходната година продукти, а 
притежателят на сертификата се 
задължава да изтегли 
несъответстващите продукти от 
пазара в съответствие с параграф 6, 
буква д). Когато определят 30-те 
процента от продуктите, които ще 
бъдат подложени на проверка за 
съответствие, националните 
сертифициращи органи отдават 
приоритет на високорисковите 
продукти за потребителите, по-
специално за децата, продуктите с 
вградени нови технологии и/или 
продуктите с високи проценти на 
продажба;

Or. en

Изменение 588
Петър Курумбашев

Предложение за регламент
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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 
съответната европейска схема за
сертифициране на киберсигурността;

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

Or. en

Изменение 589
Ръзван Попа

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 съответната 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността;

а) наблюдават и осигуряват 
прилагането на национално равнище на
разпоредбите на настоящия дял и
проверяват съответствието на 
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;

Or. ro

Изменение 590
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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;

заличава се

Or. en

Изменение 591
Петър Курумбашев

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 и 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;

Or. en

Изменение 592
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

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, 

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

съответните задачи, определени в 
член 52 от настоящия регламент;

Or. en

Изменение 593
Петър Курумбашев

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 
резултатите от разследването в разумен 
срок;

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 направена самооценка 
на съответствието, разследват 
жалбите по същество, доколкото е 
необходимо, и информират 
жалбоподателя за напредъка и 
резултатите от разследването в разумен 
срок;

Or. en

Изменение 594
Петър Курумбашев

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 595
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) докладват резултатите от 
проверките по буква а) и оценката по 
буква б) на ENISA и на Европейската 
група за сертифициране на 
киберсигурността;

Or. en

Изменение 596
Пилар дел Кастильо Вера

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 или други публични 
органи, включително чрез споделяне на 
информация за възможни 
несъответствия на ИКТ продукти, 
процеси и услуги с изискванията на 
настоящия регламент или с конкретни 
европейски схеми за сертифициране на 
киберсигурността.

Or. en

Изменение 597
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да провежда разследвания под б) да провежда разследвания под 
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формата на одити на органите за 
оценяване на съответствието и
притежателите на европейски 
сертификати за киберсигурност за 
целите на проверка на съответствието с 
разпоредбите по дял III;

формата на одити на притежателите на 
европейски сертификати за 
киберсигурност за целите на проверка 
на съответствието с разпоредбите по 
дял III;

Or. en

Изменение 598
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 7 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да взема подходящи мерки 
съгласно националното 
законодателство, за да гарантира, че
органите за оценяване на 
съответствието или притежателите 
на сертификати спазват настоящия 
регламент или дадена европейска схема 
за сертифициране на киберсигурността;

в) да взема подходящи мерки 
съгласно националното 
законодателство, за да гарантира, че 
притежателите на сертификати спазват 
настоящия регламент или дадена 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността;

Or. en

Изменение 599
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

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 и да изтегля ИКТ 
потребителски продукти, които не са 
в съответствие с настоящия регламент 
или с дадена европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността;

Or. en
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Изменение 600
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Националните надзорни органи 
за сертифицирането си сътрудничат 
помежду си и с Комисията, и по-
специално обменят информация, опит и 
добри практики във връзка със 
сертифицирането на киберсигурността и 
техническите въпроси, засягащи 
киберсигурността на ИКТ продукти и 
услуги.

8. Националните надзорни органи 
за сертифицирането си сътрудничат 
помежду си и с Комисията, и по-
специално обменят информация, опит и 
добри практики във връзка със 
сертифицирането на киберсигурността и 
техническите въпроси, засягащи 
киберсигурността на ИКТ продукти, 
процеси и услуги.

Or. en

Изменение 601
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Едуар Мартен, Карлуш Зориню, Хосе 
Бланко Лопес, Тереза Грифин, Мирослав Похе, Миапетра Кумпула-Натри, Ева 
Каили, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Националните надзорни органи 
за сертифицирането си сътрудничат 
помежду си и с Комисията, и по-
специално обменят информация, опит и 
добри практики във връзка със 
сертифицирането на киберсигурността и 
техническите въпроси, засягащи 
киберсигурността на ИКТ продукти и
услуги.

8. Националните надзорни органи 
за сертифицирането си сътрудничат 
помежду си и с Комисията, и по-
специално обменят информация, опит и 
добри практики във връзка със 
сертифицирането на киберсигурността и 
техническите въпроси, засягащи 
киберсигурността на ИКТ продукти, 
услуги и процеси.

Or. en

Изменение 602
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Кристиан-Силвиу Бушой

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки национален надзорен 
орган за сертифицирането и всеки 
член на персонала на такъв орган 
спазва задължение за служебна тайна 
съгласно правото на Съюза или на 
държава членка както по време, така 
и след изтичане на мандата му във 
връзка с всякаква поверителна 
информация, която е узнал при 
изпълнение на служебните си 
задължения или правомощия;

Or. en

Изменение 603
Петър Курумбашев

Предложение за регламент
Член 50a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50a

Партньорска проверка

1. Националните надзорни органи за 
сертифицирането се подлагат на 
партньорски проверки по отношение 
на всички дейности, които 
осъществяват съгласно член 50 от 
настоящия регламент.

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

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

4. В съответствие с член 55а 
Комисията е упълномощена да 
приема делегирани актове за 
изготвяне на план за партньорската 
проверка, който да обхваща период от 
най-малко пет години и в който да се 
определят критериите относно 
състава на екипа за партньорска 
проверка, използваната методика за 
партньорска 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 публикува.

Or. en

Изменение 604
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Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При високо ниво на 
обезпеченост органите за оценяване 
на съответствието трябва в 
допълнение към акредитацията си да 
бъдат обявени от националния
надзорен орган за сертифицирането 
във връзка с компетентността и 
експертния им опит в областта на 
оценяването на киберсигурността. 
Националният надзорен орган за 
сертифицирането трябва да 
извършва редовни одити на 
експертния опит и 
компетентността на обявените 
органи за оценяване на 
съответствието.

Or. fr

Обосновка

Високите нива на обезпеченост изискват изпитвания за ефикасност. Експертният 
опит и компетентността на органите за оценяване на съответствието, които 
осъществяват изпитвания за ефикасност, трябва да се одитират редовно, за да се 
осигури по-специално качеството на тези изпитвания.

Изменение 605
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. При високо ниво на 
обезпеченост органите за оценяване 
на съответствието се сертифицират 
от националните надзорни органи за 
сертифицирането само ако 
отговарят на определените 
изисквания за компетентност и 
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експертен опит, което се доказва в 
рамките на редовни одити на тези 
органи.

Or. fr

Изменение 606
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Акредитацията се издава за 
максимален срок от пет години и може 
да бъде подновена при същите условия, 
ако органът за оценяване на 
съответствието отговаря на 
изискванията, определени в настоящия 
член. Органите по акредитация отнемат 
акредитацията на органа за оценяване на 
съответствието по параграф 1 от 
настоящия член, ако условията за 
акредитация не са били спазени или 
вече не се спазват или ако действия, 
предприети от органа за оценяване на 
съответствието, нарушават настоящия 
регламент.

2. Акредитацията се издава за 
максимален срок от пет години и може 
да бъде подновена при същите условия, 
ако органът за оценяване на 
съответствието отговаря на 
изискванията, определени в настоящия 
член. Органите по акредитация отнемат 
акредитацията на органа за оценяване на 
съответствието по параграф 1 от 
настоящия член, ако условията за 
акредитация не са били спазени или 
вече не се спазват или ако действия, 
предприети от органа за оценяване на 
съответствието, нарушават настоящия 
регламент. Органите за оценяване на 
съответствието не приемат преки 
плащания за услугите си от 
притежателите на сертификати.

Or. en

Изменение 607
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Акредитацията се издава за 2. Акредитацията се издава за 
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максимален срок от пет години и може 
да бъде подновена при същите условия, 
ако органът за оценяване на 
съответствието отговаря на 
изискванията, определени в настоящия 
член. Органите по акредитация отнемат 
акредитацията на органа за оценяване на 
съответствието по параграф 1 от 
настоящия член, ако условията за 
акредитация не са били спазени или 
вече не се спазват или ако действия, 
предприети от органа за оценяване на 
съответствието, нарушават настоящия 
регламент.

максимален срок от десет години и 
може да бъде подновена при същите 
условия, ако органът за оценяване на 
съответствието отговаря на 
изискванията, определени в настоящия 
член. Органите по акредитация отнемат 
акредитацията на органа за оценяване на 
съответствието по параграф 1 от 
настоящия член, ако условията за 
акредитация не са били спазени или 
вече не се спазват или ако действия, 
предприети от органа за оценяване на 
съответствието, нарушават настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че органът за оценяване на съответствието ще се 
ползва от акредитация до изтичането на срока на схема за сертифициране (в това 
число удължаването ѝ), която е издал по време на срока на валидност на 
акредитацията си.

Изменение 608
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Едуар Мартен, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Мирослав Похе, Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Дан Ника, 
Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение
обстоятелствата, форматите и 
процедурите за уведомяването, 
посочено в параграф 1 от настоящия 
член. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 55, 
параграф 2.

5. Комисията може да определи 
посредством делегирани актове 
обстоятелствата, форматите и 
процедурите за уведомяването, 
посочено в параграф 1 от настоящия 
член. Делегираните актове се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 55, 
параграф 2.

Or. en
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Изменение 609
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Мирослав Похе, Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата се състои от 
националните надзорни органи за 
сертифициране, представени от своите 
ръководители или други 
високопоставени представители.

2. Групата се състои от 
националните надзорни органи за 
сертифициране, представени от своите 
ръководители или други 
високопоставени представители. При
покана членовете на Групата на 
заинтересованите страни по 
сертифициране имат право да 
присъстват на заседанията на 
Европейската група за 
сертифициране на киберсигурността 
и да участват в нейната работа.

Or. en

Обосновка

Подобно на разпоредбите за участие на държавите членки в заседанията на Групата 
на заинтересованите страни по сертифициране, заинтересованите страни следва да 
получат разрешение при покана от страна на Европейската група за сертифициране 
на киберсигурността да участват в нейните заседания.

Изменение 610
Гунар Хьокмарк

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата се състои от
националните надзорни органи за 
сертифициране, представени от 
своите ръководители или други 
високопоставени представители.

2. Групата се състои от
национални експерти.

Or. en
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Изменение 611
Петър Курумбашев

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) да приема задължителни 
правила за определяне на 
интервалите, през които 
националните надзорни органи за 
сертифицирането да извършват 
проверки на сертификатите и 
самооценката на съответствието и 
на критериите, мащаба и обхвата на 
тези проверки, и да приема общи 
правила и стандарти за докладването 
в съответствие с член 50, параграф 6;

Or. en

Изменение 612
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3 – буква е – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да улесни привеждането на 
европейските схеми за 
киберсигурност в съответствие с 
международно признати стандарти, 
включително като преглежда 
съществуващите европейски схеми за 
киберсигурност и когато е уместно, 
отправя препоръки на ENISA да 
работи със съответните 
международни организации по 
стандартизация, за да се отстранят 
слабите страни или пропуските в 
наличните международно признати 
стандарти;
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Or. en

Изменение 613
Едуар Мартен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

eа) да определи механизъм за 
партньорски проверки с цел оценяване 
на спазването на определените в 
настоящия регламент изисквания от 
всеки национален надзорен орган за 
сертифицирането, и по-специално 
способността да изпълнява 
описаните в настоящия регламент 
задачи за всяко ниво на обезпеченост с 
необходимия технически експертен 
опит; ако е необходимо, при 
партньорската проверка ще могат да 
се определят подходящи мерки, които 
да бъдат приети.

Or. fr

Изменение 614
Гунар Хьокмарк

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) в сътрудничество с 
Европейската група по 
сертифициране на киберсигурността 
(„групата“), създадена съгласно 
член 53 от настоящия регламент, да 
консултира и подкрепя Комисията по 
въпроси, свързани със 
сертифицирането на 
киберсигурността и споразумения за 
взаимно признаване на сертификати 
за киберсигурност с чуждестранни 
пазари и трети държави;
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Or. en

Изменение 615
Павел Теличка, Каролина Пунсет, Мортен Льокегор, Гезине Майснер

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. да създаде процес за 
партньорски проверки. В този процес 
се взема под внимание по-специално 
изискуемият технически експертен
опит на националните надзорни 
органи за сертифицирането при 
изпълнението на задачите им, както 
са описани в членове 48 и 50, и при 
необходимост се включва 
разработването на документи с 
насоки и най-добри практики с цел 
подобряване на съответствието на 
националните надзорни органи за 
сертифицирането с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 616
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Тереза Грифин, 
Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. да вземе под внимание 
резултатите от консултацията със 
заинтересованите страни, проведена 
при изготвянето на проект за схема, в 
съответствие с член 44 от 
настоящия регламент;

Or. en
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Обосновка

Европейската група за сертифициране на киберсигурността трябва също така да 
взема под внимание всички обществени консултации, провеждани от Комисията във 
връзка с изготвянето на проекти за схеми за киберсигурност.

Изменение 617
Павел Теличка, Каролина Пунсет, Гезине Майснер

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. да упражнява надзор върху 
съблюдаването и поддържането на 
даден сертификат;

Or. en

Изменение 618
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на настоящия дял и на 
Европейските схеми за сертифициране 
на киберсигурността, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
прилагането на тези санкции. 
Предвидените санкции трябва да са 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
съобщават на Комисията тези правила и 
мерки [до …/незабавно] и я уведомяват 
за всяко последващо изменение, което 
ги засяга.

Държавите членки определят правилата 
относно санкциите, приложими при 
нарушаване на дял IIa, дял III и на 
Европейските схеми за сертифициране 
на киберсигурността, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
прилагането на тези санкции. 
Предвидените санкции трябва да са 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
съобщават на Комисията тези правила и 
мерки [до …/незабавно] и я уведомяват 
за всяко последващо изменение, което 
ги засяга.

Or. en
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Изменение 619
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1 – буква а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) право на ефективна съдебна 
защита срещу надзорен орган или 
орган за оценяване на 
съответствието

1. Без да се засягат евентуални други 
административни и несъдебни 
средства за защита, всяко физическо 
или юридическо лице има право на 
ефективна съдебна защита:

а) срещу засягащо го решение на орган 
за оценяване на съответствието или 
национален надзорен орган за 
сертифицирането, в това число 
(когато е приложимо) във връзка с 
(не)издаването или признаването на 
европейски сертификат за 
киберсигурност, притежаван от 
въпросното лице; както и

б) когато национален надзорен орган 
за сертифицирането не разгледа 
жалба, за която е компетентен.

2. Производствата срещу орган за 
оценяване на съответствието или 
национален надзорен орган за 
сертифицирането се завеждат пред 
съдилищата на държавата членка, в 
която са установени органът за 
оценяване на съответствието или 
националният надзорен орган за 
сертифицирането.

Or. en

Изменение 620
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Карлуш Зориню, Хосе Бланко Лопес, 
Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Клеър Муди
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Предложение за регламент
Член 54a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54a

Право на ефективна съдебна защита 
срещу надзорен орган

1. Без да се засягат евентуални други 
административни и несъдебни 
средства за защита, всяко физическо 
или юридическо лице има право на 
ефективна съдебна защита:

а) срещу засягащо го решение на орган 
за оценяване на съответствието или 
национален надзорен орган за 
сертифицирането, в това число във 
връзка с признаването на европейски 
сертификат за киберсигурност, 
притежаван от въпросното лице; 
както и

б) когато национален надзорен орган 
за сертифицирането не разгледа 
жалба, за която е компетентен.

2. Производствата срещу орган за 
оценяване на съответствието или 
национален надзорен орган за 
сертифицирането се завеждат пред 
съдилищата на държавата членка, в 
която са установени органът за 
оценяване на съответствието или 
националният надзорен орган за 
сертифицирането.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е на заявителите на сертификати да се осигури правото на 
ефективна съдебна защита, когато кандидатстват за сертифициране в 
съответната държава членка. Сертифицирането на продукти или процеси не следва 
да се използва за облагодетелстване на определени участници в ущърб на други въз 
основа на пристрастни съображения, като например националността им.

Изменение 621
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Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от пет години след 
датата, посочена в член 58, и на всеки
пет години след това Комисията 
извършва оценка на въздействието и 
ефективността на работата на Агенцията 
и нейните работни практики, както и на 
евентуалната необходимост от 
изменение на мандата на Агенцията и 
финансовите последици от такова 
изменение. В оценката се взема предвид 
всякаква обратна информация, 
предоставена в Агенцията в отговор на 
нейните дейности. Ако Комисията 
сметне, че съществуването на 
Агенцията вече не е оправдано от 
гледна точка на възложените ѝ цели, 
мандат и задачи, тя може да предложи 
настоящият регламент да бъде изменен 
в частта му, свързана с Агенцията.

1. Не по-късно от четири години 
след датата, посочена в член 58, и на 
всеки четири години след това 
Комисията извършва оценка на 
въздействието и ефективността на 
работата на Агенцията и нейните 
работни практики, както и на 
евентуалната необходимост от 
изменение на мандата на Агенцията и 
финансовите последици от такова 
изменение. В оценката се взема предвид 
всякаква обратна информация, 
предоставена в Агенцията в отговор на 
нейните дейности. Ако Комисията 
сметне, че съществуването на 
Агенцията вече не е оправдано от 
гледна точка на възложените ѝ цели, 
мандат и задачи, тя може да предложи 
настоящият регламент да бъде изменен 
в частта му, свързана с Агенцията.

Or. en

Изменение 622
Петър Курумбашев, Зигмантас Балчитис, Едуар Мартен, Карлуш Зориню, Хосе 
Бланко Лопес, Тереза Грифин, Миапетра Кумпула-Натри, Дан Ника, Клеър Муди

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оценката също така разглежда 
въздействието и ефективността на 
разпоредбите на дял III по отношение на 
целите за осигуряване на адекватно 
ниво на киберсигурност на ИКТ 
продукти и услуги в Съюза и се
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар.

2. Оценката също така разглежда 
въздействието и ефективността на 
разпоредбите на дял III по отношение на 
целите за осигуряване на адекватно 
ниво на киберсигурност на ИКТ 
продукти, услуги и процеси в Съюза и 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар. Пет години след 
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приемането на регламента 
Комисията оценява евентуално 
разширяване на обхвата на дял III.

Or. en

Обосновка

Следва да се предвиди преглед на регламента, по-специално по отношение на дял III.

Изменение 623
Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Фабио Масимо Касталдо

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оценката също така разглежда 
въздействието и ефективността на 
разпоредбите на дял III по отношение на 
целите за осигуряване на адекватно 
ниво на киберсигурност на ИКТ 
продукти и услуги в Съюза и се
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар.

2. Не по-късно от четири години 
след датата по член 58 и на всеки 
четири години след това Комисията
също така разглежда въздействието и 
ефективността на разпоредбите на дял
IIa и дял III по отношение на целите за 
осигуряване на адекватно ниво на 
киберсигурност на ИКТ продукти, 
процеси и услуги в Съюза и 
подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 624
Ева Каили, Петър Курумбашев

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В оценката се разглежда 
постепенното преминаване към 
задължително сертифициране, при 
условие че пазарната оценка и 
съответната консултация със 
заинтересованите страни показват 
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констатации, подкрепящи подобно 
действие.

Or. en

Изменение 625
Павел Теличка, Каролина Пунсет, Мортен Льокегор, Гезине Майснер

Предложение за регламент
Дял 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ново
При стартирането на Рамката на ЕС 
за сертифициране на 
киберсигурността съществува 
вероятност вниманието да се 
съсредоточи върху области от 
непосредствен интерес с цел 
преодоляване на 
предизвикателството, поставено от 
нововъзникващите технологии. 
Областта „интернет на 
предметите“ е от особен интерес, 
тъй като обхваща както 
потребителските, така и 
промишлените изисквания. Предлага 
се приемането в рамката за 
сертифициране на следния списък с 
приоритети:
1) Сертифициране на предоставянето 
на услуги в облак.
2) Сертифициране на устройства, 
които са част от „интернет на 
предметите“, в това число:
a) устройства на индивидуално 
равнище като интелигентни носими 
на тялото устройства;
б) устройства на общностно равнище 
като интелигентни автомобили, 
интелигентни домове и медицински 
изделия;
в) устройства на равнището на 
цялото общество като 
интелигентни градове и 
интелигентни енергийни мрежи.
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3) Промишленост 4.0, в която 
участват интелигентни, 
взаимосвързани кибер-физически 
системи, които автоматизират 
всички етапи от промишлените 
операции, от проектирането и 
производството до експлоатацията, 
веригата на доставки и сервизната 
поддръжка.
4) Сертифициране на технологии и 
продукти, използвани в ежедневието. 
Такъв пример биха могли да са 
мрежовите устройства като 
домашните интернет рутери.

Or. en

Изменение 626
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Ако собственик или управляващ 
на орган за оценяване на 
съответствието е публичноправен 
субект или институция, се 
гарантират и документират 
независимостта и липсата на 
конфликт на интереси между 
надзорния орган за сертифициране, 
от една страна, и органа за оценяване 
на съответствието, от друга.

Or. en

Изменение 627
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Органът за оценяване на 
съответствието е в състояние да 
изпълнява всички задачи по оценяване 
на съответствието, които са му 
възложени по силата на настоящия 
регламент, независимо дали тези задачи 
се изпълняват от самия орган за 
оценяване на съответствието или от 
негово име и на негова отговорност.

8. Органът за оценяване на 
съответствието е в състояние да 
изпълнява всички задачи по оценяване 
на съответствието, които са му 
възложени по силата на настоящия 
регламент, независимо дали тези задачи 
се изпълняват от самия орган за 
оценяване на съответствието или от 
негово име и на негова отговорност.
Всяко възлагане на подизпълнители 
или консултиране на външен персонал 
надлежно се документира, не включва 
участието на посредници и е предмет 
на писмено споразумение, обхващащо, 
наред с другото, поверителността и 
конфликтите на интереси. 
Въпросният орган за оценяване на 
съответствието поема пълна 
отговорност за изпълняваните 
задачи.

Or. en

Изменение 628
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Безпристрастността на органите 
за оценяване на съответствието, тяхното 
висше ръководство и персонала, който 
извършва оценяването, трябва да е 
гарантирана.

12. Безпристрастността на органите 
за оценяване на съответствието, тяхното 
висше ръководство, персонала и
подизпълнителите, които извършват
оценяването, трябва да е гарантирана.

Or. en

Изменение 629
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
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Приложение I – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. Персоналът на органа за 
оценяване на съответствието спазва
служебна тайна по отношение на 
информацията, получена при 
изпълнение на неговите задачи 
съгласно настоящия регламент, или по 
силата на всяка разпоредба от 
вътрешното право, която го изисква, 
освен по отношение на компетентните 
органи на държавите членки, в които
осъществява дейностите си.

15. Органът за оценяване на
съответствието и неговият
персонал, комитети, дъщерни 
дружества, подизпълнители и всички 
други свързани органи или персонал на 
външни органи на органа за оценяване 
на съответствието поддържат 
поверителността и спазват служебна 
тайна по отношение на информацията, 
получена при изпълнение на техните
задачи съгласно настоящия регламент, 
или по силата на всяка разпоредба от 
вътрешното право, която го изисква, 
освен когато оповестяването на 
информацията се изисква съгласно 
правото на Съюза или на държава 
членка, на което тези лица са обект, 
с изключение по отношение на 
компетентните органи на държавите 
членки, в които осъществяват
дейностите си. Осигурява се защита на 
правата на собственост. Органът за 
оценяване на съответствието 
разполага с документирани процедури 
във връзка с изискванията по 
настоящата точка 15.

Or. en

Изменение 630
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 15а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15a. С изключение на точка 15, 
изискванията по настоящото 
приложение по никакъв начин не 
възпрепятстват обмена на 
техническа информация и насоки във 
връзка с нормативната уредба между 
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орган за оценяване на 
съответствието и лице, 
кандидатстващо или обмислящо да 
кандидатства за сертифициране.

Or. en

Изменение 631
Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 15б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15б. Органите за оценяване на 
съответствието извършват 
дейностите си съгласно набор от 
последователни, справедливи и 
приемливи условия, като вземат 
предвид интересите на малките и 
средните предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/ЕО във връзка с 
таксите.

Or. en
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