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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията за „Акт за киберсигурността“1, 
тъй като с него се дава по-добро определение на ролята на ENISA в променената 
екосистема за ИТ сигурност и се разработват мерки за сертифициране и етикетиране, 
стандарти за ИТ сигурност, с цел по-голяма сигурност на базираните на ИКТ системи, 
включително на свързаните устройства.

Все пак докладчикът счита, че могат да се внесат допълнителни подобрения. 
Докладчикът е твърдо убеден, че информационната сигурност е от първостепенно 
значение за защитата на основните права на гражданите, както са заложени в Хартата 
на основните права на ЕС, както и за борбата срещу киберпрестъпността и защитата на 
демокрацията и принципите на правовата държава. 

Основни права: Ненадеждните системи могат да доведат до нарушаване на 
сигурността на данните или до използване на фалшива самоличност, които могат да 
предизвикат реална вреда и затруднения на физически лица, включително да създадат 
риск за живота им, неприкосновеността на техния личен живот, тяхното достойнство 
или тяхната собственост. Например свидетели могат да бъдат изложени на риск от 
сплашване и физически увреждания или жени могат да бъдат изложени на риск от 
домашно насилие, ако техните домашни адреси бъдат оповестени. За интернет на 
нещата, който съдържа и физически задействащи механизми, а не само сензори, 
физическата неприкосновеност и животът на гражданите могат да бъдат изложени на 
риск, дължащ се на атаките срещу информационните системи. Предложените от 
докладчика изменения се съсредоточават по-специално върху закрилата по членове 1, 
2, 3, 6, 7, 8, 11 и 17 от Хартата на основните права на ЕС. Съществува дори 
нововъзникваща конституционна съдебна практика, която извежда специално „основно 
право на поверителност и неприкосновеност на информационнотехническите системи“2

от общите права на личността, както са адаптирани към настоящия цифров свят. 

Борба срещу киберпрестъпността: Някои форми на престъпления, извършвани 
онлайн, като фишинг атаките или финансовите и банковите измами, се състоят от 
злоупотреба с доверие, на което не може да се противодейства с мерки за ИТ 
сигурност. С оглед на предотвратяването на тези форми на престъпления докладчикът 
приветства предложените редовни информационни и публични образователни 
кампании, насочени към крайните потребители, организирани от ENISA. Други форми 
на онлайн престъпления включват атаки срещу информационни системи, като 
например хакерски атаки или атаки за координирано блокиране на услуги, като срещу 
тези форми на престъпления докладчикът счита, че засилването на ИТ сигурността 
ефективно ще укрепи борбата срещу и по-специално предотвратяването на 
киберпрестъпността.

                                               
1 Европейска комисия, Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA 
— Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно 
сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за 
киберсигурността“), COM(2017) 477 final/2.
2 Германски конституционен съд, Решение от 27 февруари 2008 г., дела 1 BvR 370/07, 1 BvR 595/07.
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Демокрация и правова държава: Атаки срещу ИТ системи от правителства и 
недържавни участници създават ясна и нарастваща заплаха за демокрацията чрез 
намесата в свободни и честни избори, например чрез манипулиране на факти и мнения, 
които оказват влияние върху това как гражданите ще гласуват, намесват се в процеса на 
гласуване и променят резултатите от гласуването или подкопават доверието в 
неприкосновеността на гласуването. 

Поради това докладчикът предлага, в своя проект на становище на комисията по 
граждански свободи, предложението на Комисията да бъде изменено, като се насочи 
вниманието към следните ключови за комисията по граждански свободи въпроси:

 Агенцията следва да играе по-значима роля за насърчаване на приемането от 
всички участници в Европейското информационно общество на силни 
превантивни технологии за защита на неприкосновеността на личния живот и на 
мерки за ИТ сигурност; 

 Агенцията следва да предложи политики, които установяват ясни отговорности 
и задължения за всички заинтересовани страни, участващи в ИКТ екосистеми, 
когато липсата на действия с подходяща дължима грижа по отношение на ИТ 
сигурността би могла да доведе до сериозни последици за безопасността, до 
масови разрушения в околната среда, да предизвика системна финансова или 
икономическа криза;

 Агенцията следва да предлага ясни и задължителни основни изисквания за ИТ 
сигурността, като се консултира с експерти в областта на сигурността на 
информационните технологии;

 Агенцията следва да предложи схема за сертифициране на ИТ сигурността, 
която да позволява на продавачите на ИКТ да увеличат прозрачността за 
потребителите относно възможностите за осъвременяване и срока на поддръжка 
на софтуера. Подобна схема за сертифициране трябва да е динамична, тъй като 
сигурността е процес, който се нуждае от постоянно подобрение; 

 Агенцията следва да улеснява и да намалява разходите на производителите на 
ИКТ продукти за прилагането на принципите на сигурност на етапа на 
проектирането, като предоставя насоки и най-добри практики;

 Агенцията следва, по покана на институциите, органите, службите и агенциите 
на Съюза, както и на държавите членки, да извършва редовни превантивни 
одити на ИТ сигурността на тяхната критична инфраструктура (Право на одит); 

 Агенцията следва да докладва незабавно за уязвимости в ИТ сигурността, които 
все още не са публично известни на производителите. Агенцията не следва да 
прикрива или експлоатира неразкрити уязвимости в дружества и продукти за 
собствените си цели. Чрез разработване, закупуване и използване на задни 
вратички в ИТ системите със средства на данъкоплатците държавните органи 
излагат на риск сигурността на гражданите. С цел защита на други 
заинтересовани страни, които третират отговорно подобни уязвимости, 
Агенцията следва да предложи политики за отговорен обмен на информация 
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относно „нула дни“ и други видове уязвимости в сигурността, които все още не 
са публично достояние, и за улесняване на отстраняването на уязвимостите;

 За да даде възможност на ЕС да настигне промишлеността в сферата на ИТ 
сигурността в трети държави, Агенцията следва да определи и да инициира 
започването на дългосрочен проект за ИТ сигурност на ЕС, чийто обхват да е 
сравним с това, което беше направено за сектора на въздухоплаването с 
„Еърбъс“; 

Предложението на Комисията следва да избягва използването на термина 
„киберсигурност“, тъй като то е правно неясно и може да доведе до несигурност. 
Вместо това докладчикът предлага „киберсигурност“ да се замени с „ИТ сигурност“ с 
цел подобряване на правната сигурност. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно ENISA — Агенцията на ЕС за 
киберсигурност, и за отмяна на 
Регламент (ЕС) № 526/2013, както и 
относно сертифицирането на 
киберсигурността на 
информационните и комуникационните 
технологии („Акт за 
киберсигурността“)

относно ENISA – Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност, и за отмяна на Регламент 
(ЕС) № 526/2013, както и относно 
сертифицирането на ИТ сигурността
на информационните и 
комуникационните технологии („Акт за 
ИТ сигурността“)

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст.)

Обосновка

Представката „кибер“, която идва от научнофантастични произведения от 60-те 
години на ХХ век, все повече се използва за описване на отрицателните аспекти на 
интернет (кибератаки, киберпрестъпност и др.), но е твърде неясна от правна гледна 
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точка. Докладчикът предлага да се промени терминът „киберсигурност“ на „ИТ 
сигурност“ за целите на правната сигурност.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Използването на мрежовите и 
информационните системи от 
гражданите, предприятията и 
правителствата в целия Европейския 
съюз е вече повсеместно. 
Цифровизацията и свързаността се 
превръщат в основни характеристики на 
все по-голям брой продукти и услуги и с 
навлизането на „интернет на нещата“ се 
очаква на територията на ЕС през 
следващото десетилетие да има 
милиони, дори милиарди, свързани 
цифрови устройства. Въпреки 
нарастващия брой на устройствата, 
свързани към интернет, вграждането на 
сигурност и устойчивост в тях „още при 
проектирането“ все още не се извършва 
в задоволителен мащаб, което води до 
недостатъчно ниво на ИТ сигурността. 
В този контекст, ограниченото и 
фрагментирано използване на 
сертифицирането води до недостиг на 
информация за потребителите 
(организации и частни лица) относно 
характеристиките на ИКТ продукти и 
услуги в областта на ИТ сигурността, 
като подкопава доверието в цифровите 
решения. Мрежите на ИКТ 
представляват гръбнака на 
цифровите продукти и услуги, които 
имат потенциала да подкрепят 
всички аспекти на живота на 
гражданите и да дадат импулс за 
икономическия растеж на Европа. За 
да се гарантира, че целите на 
цифровия единен пазар са напълно 
постигнати, трябва да са въведени 
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съществените технологични ключови 
елементи, на които разчитат важни 
области, като електронно 
здравеопазване, интернет на нещата, 
изкуствен интелект, квантови 
технологии, както и 
интелигентните транспортни 
системи и усъвършенстваните 
производствени системи.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) В светлината на 
предизвикателствата, пред които е 
изправен Съюзът в областта на ИТ 
сигурността, е необходим всеобхватен 
набор от мерки, който ще се основава на 
предходни действия на Съюза и ще 
насърчава взаимно подкрепящите се 
цели. Това включва необходимостта от 
допълнително подобряване на 
способностите и подготвеността на 
държавите членки и на предприятията, 
както и от подобряване на 
сътрудничеството и координацията 
между държавите членки и 
институциите, агенциите и органите на 
ЕС. Освен това, предвид 
трансграничния характер на 
киберзаплахите е необходимо да се 
доразвият способностите на равнището 
на Съюза, чрез които могат да се 
допълват действията на държавите 
членки, по-специално в случаите на 
мащабни трансгранични 
киберинциденти и киберкризи. Също
така са необходими допълнителни 
усилия, за да се осигури една 
координирана реакция на ЕС и да се 
повиши информираността на 
гражданите и на предприятията по 
въпроси, свързани с ИТ сигурността. 
Освен това доверието в цифровия 
единен пазар следва да бъде 
допълнително подобрено, като се 
предоставя прозрачна информация за 
нивото на сигурност на ИКТ продукти и 
услуги. Това може да бъде улеснено 
чрез сертифициране на равнище ЕС, 
като се предоставят общи изисквания 
относно ИТ сигурността и общи 
критерии за оценка, независещи от 
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националните пазари и секторите. 
Наред със сертифицирането на 
равнище Съюз съществуват редица 
доброволни мерки, които са широко 
приети на пазара, в зависимост от 
продукта, услугата, използването или 
стандарта. Тези мерки, както и 
промишленият възходящ подход, 
включително използването на 
сигурност на етапа на 
проектирането, осигуряването на 
преимущество и допринасяне за 
международни стандарти, следва да 
се насърчават.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съюзът вече предприе важни 
стъпки за гарантиране на 
киберсигурността и за повишаване на 
доверието в цифровите технологии. 
През 2013 г. беше приета стратегия на 
ЕС за киберсигурност, която да 
направлява политиката на Съюза в 
отговор на заплахите и рисковете в 
областта на киберсигурността. В 
усилията си да защити по-добре 
европейските граждани в онлайн 
средата, през 2016 г. Съюзът прие 
първия законодателен акт в областта на 
киберсигурността — Директива (ЕС) 
2016/1148 относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза 
(„Директива за МИС“). С Директивата
за МИС бяха въведени изисквания по 
отношение на националните 
способности в областта на 
киберсигурността, бяха създадени 
първите механизми за засилване на 
стратегическото и оперативното 
сътрудничество между държавите 
членки и бяха въведени задължения 

(7) Съюзът вече предприе важни 
стъпки за гарантиране на ИТ 
сигурността и за повишаване на 
доверието в цифровите технологии. 
През 2013 г. беше приета стратегия на 
ЕС за киберсигурност, която да 
направлява политиката на Съюза в 
отговор на заплахите и рисковете в 
областта на ИТ сигурността. В 
усилията си да защити по-добре 
европейските граждани в онлайн 
средата, през 2016 г. Съюзът прие 
първия законодателен акт в областта на 
ИТ сигурността — Директива (ЕС) 
2016/1148 относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза
(„Директива за МИС“). Директивата 
за МИС изпълнява стратегията за 
цифров единен пазар и заедно с други 
инструменти, като Директива .../... 
[за установяване на Европейски кодекс
за електронни съобщения], Регламент 
(ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета1a и Директива 
2002/58/ЕО на Европейския парламент 
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относно мерките за сигурност и 
уведомяването за инциденти отвъд 
границите на отделните сектори, които 
са жизненоважни за икономиката и 
обществото, като например 
енергетиката, транспорта, водните 
ресурси, банковото дело, 
инфраструктурите на финансовия пазар, 
здравеопазването, цифровата 
инфраструктура, както и доставчиците 
на основни цифрови услуги (интернет 
търсачки, услуги за изчисления в облак 
и платформи за онлайн търговия). 
ENISA получи основна роля в областта 
на подпомагането на изпълнението на 
директивата. В допълнение, ефективна 
борба срещу киберпрестъпността е 
важен приоритет в Европейската 
програма за сигурност, като допринася 
за общата цел за постигане на високо 
равнище на киберсигурността.

и на Съвета1б, въвежда изисквания по 
отношение на националните 
способности в областта на ИТ 
сигурността, бяха създадени първите 
механизми за засилване на 
стратегическото и оперативното 
сътрудничество между държавите 
членки и бяха въведени задължения 
относно мерките за сигурност и 
уведомяването за инциденти отвъд 
границите на отделните сектори, които 
са жизненоважни за икономиката и 
обществото, като например 
енергетиката, транспорта, водните 
ресурси, банковото дело, 
инфраструктурите на финансовия пазар, 
здравеопазването, цифровата 
инфраструктура, както и доставчиците 
на основни цифрови услуги (интернет 
търсачки, услуги за изчисления в облак 
и платформи за онлайн търговия). 
ENISA получи основна роля в областта 
на подпомагането на изпълнението на 
директивата. В допълнение, ефективна 
борба срещу киберпрестъпността е 
важен приоритет в Европейската 
програма за сигурност, като допринася 
за общата цел за постигане на високо 
равнище на ИТ сигурността.

_______________

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

1б Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
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на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации) 
(ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Отчита се, че след приемането на 
Стратегията на ЕС за киберсигурност от 
2013 г. и след последното 
преразглеждане на мандата на 
Агенцията общият контекст на 
политиката се е променил значително, 
също и във връзка с по-нестабилната и 
по-несигурна глобална среда. В този 
смисъл и в рамките на новата политика 
в областта на киберсигурността на 
Съюза е необходимо да се направи 
преглед на мандата на ENISA, за да се 
определи нейната роля в променената 
екосистема на киберсигурността и да 
се гарантира нейният ефективен
принос към борбата с 
предизвикателствата за 
киберсигурността в Съюза, 
произтичащи от тази коренно 
променена картина на заплахите, за 
които настоящият мандат не е 
достатъчен, както беше констатирано в 
оценката на Агенцията.

(8) Отчита се, че след приемането на 
Стратегията на ЕС за киберсигурност от 
2013 г. и след последното 
преразглеждане на мандата на 
Агенцията общият контекст на 
политиката се е променил значително, 
също и във връзка с по-нестабилната и 
по-несигурна глобална среда. В този 
смисъл и в рамките на новата политика 
в областта на ИТ сигурността на 
Съюза е необходимо да се направи 
преглед на мандата на ENISA, за да се 
определи нейната роля в променената 
екосистема на ИТ сигурността и да се 
гарантира, че поема водеща роля, 
която ефективно ще подобри борбата 
с предизвикателствата за ИТ 
сигурността в Съюза, произтичащи от 
тази коренно променена картина на 
заплахите, за които настоящият мандат 
не е достатъчен, както беше 
констатирано в оценката на Агенцията.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Като се има предвид 
нарастващият брой на 
предизвикателствата в областта на 
киберсигурността, пред които е 
изправен Съюзът, предоставените на 

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

финансови и човешки ресурси следва да 
бъдат увеличени, така че да отразяват 
нейната разширена роля, нейните 
задачи, както и нейната ключова 
позиция в екосистемата на 
организациите, които защитават 
европейската цифрова екосистема. 
Следва да се обърне дължимото 
внимание на допълнителното 
укрепване на капацитета на 
Агенцията.

Обосновка

Съществено е да обърнем внимание на липсата на капацитет на Агенцията. Трябва 
също така да се стремим към установяване на допълнително развитие на Агенцията, 
като се има предвид колко критично важна е киберсигурността днес и най-вече колко 
важна ще е „утре“. Обръщаме внимание на руската намеса в изборите, повишения 
капацитет на супер силите и държавите по света, предстоящата цифровизация на 
основни сектори.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Предизвикателствата в 
областта на ИТ сигурността са, в 
цифровата ера, често тясно свързани 
с предизвикателства в областта на 
защитата на данни, защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот, както и защитата на 
електронните комуникации. За да 
може Агенцията адекватно да 
преодолее тези предизвикателства, е 
налице необходимост от тясно 
сътрудничество и чести консултации 
с органите, установени съгласно 
Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1a, Регламент (ЕС) 2016/679, 
Директива (ЕС) 2016/680 и Регламент 
(ЕО) № 1211/2009, както и с 
промишлеността и гражданското 
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общество.

________________

1a Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Агенцията следва да постигне и 
запази високо равнище на експертен 
опит и да функционира като отправна 
точка, създавайки условия за увереност 
и доверие в единния пазар благодарение 
на своята независимост, качеството на 
предоставяните от нея консултации и 
разпространяваната от нея информация, 
на прозрачността на своите процедури и 
методи на работа, както и на 
добросъвестното изпълнение на 
възложените ѝ задачи. Агенцията следва 
да дава активен принос към усилията на 
национално равнище и на равнището на 
Съюза, като същевременно изпълнява 
своите задачи в пълно сътрудничество с 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, както и с 
държавите членки. Освен това работата 
на Агенцията следва да се основава на 
приноса и на сътрудничеството с 
частния сектор и с други 
заинтересовани страни. В набор от 
задачи следва да се формулира как 
Агенцията трябва да постига своите 
цели и същевременно да ѝ се 
предоставя възможност за гъвкаво 
функциониране.

(12) Агенцията следва да постигне и 
запази високо равнище на експертен 
опит и да функционира като отправна 
точка, създавайки условия за увереност 
и доверие в единния пазар благодарение 
на своята независимост, качеството на 
предоставяните от нея консултации и 
разпространяваната от нея информация, 
на прозрачността на своите процедури и 
методи на работа, както и на 
добросъвестното изпълнение на 
възложените ѝ задачи. Агенцията следва 
да дава активен принос към усилията на 
национално равнище и на равнището на 
Съюза, като същевременно изпълнява 
своите задачи в пълно сътрудничество с 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, както и с 
държавите членки. Освен това работата 
на Агенцията следва да се основава на 
приноса и на сътрудничеството с 
частния сектор и с други 
заинтересовани страни. Следва да се 
формулира ясна програма и набор от 
задачи и цели, които Агенцията да 
изпълни, и същевременно да се обърне 
надлежно внимание на необходимата 
гъвкавост при функционирането ѝ.
Когато е възможно, следва да се 
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поддържа най-висока степен на 
прозрачност и разпространение на 
информацията.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Основната задача на Агенцията е 
да насърчава последователното 
прилагане на съответната правна рамка, 
по-конкретно на ефективното 
изпълнение на Директивата за МИС, 
която е от съществено значение за 
повишаване на киберустойчивостта. С 
оглед на бързо развиващата се картина 
на заплахите за киберсигурността е 
ясно, че държавите членки трябва да 
бъдат подкрепяни чрез по-
широкообхватен подход, надхвърлящ 
границите на отделните политики, за 
изграждането на киберустойчивост.

(14) Основната задача на Агенцията е 
да насърчава последователното 
прилагане на съответната правна рамка, 
по-конкретно на ефективното 
изпълнение на Директивата за МИС, 
Директива .../... [за установяване на 
Европейски кодекс за електронни 
съобщения], Регламент (ЕС) 2016/679 
и Директива 2002/58/ЕО, които са от 
съществено значение за повишаване на 
киберустойчивостта. С оглед на бързо 
развиващата се картина на заплахите за 
ИТ сигурността е ясно, че държавите 
членки трябва да бъдат подкрепяни чрез 
по-широкообхватен подход, 
надхвърлящ границите на отделните 
политики, за изграждането на 
киберустойчивост.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Комисията следва да предложи 
въвеждането на задължително 
сътрудничество между държавите 
членки по отношение на защитата 
на критичната информационна 
инфраструктура.

Изменение 12



AD\1148281BG.docx 15/48 PE615.394v03-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед да се разберат по-добре 
предизвикателствата в областта на 
киберсигурността и да се предоставят 
стратегически дългосрочни препоръки 
на държавите членки и институциите на 
Съюза, Агенцията трябва да анализира 
текущите и нововъзникващи рискове. За 
тази цел Агенцията, в сътрудничество с 
държавите членки и, по 
целесъобразност, със статистически 
органи и други организации, следва да 
събира съответна информация, да 
извършва анализи на нововъзникващите 
технологии и да предоставя тематични 
оценки на очаквани социални, правни, 
икономически и регулаторни 
въздействия на дадени технологични 
иновации в областта на мрежовата и 
информационната сигурност, по-
специално в областта на 
киберсигурността. Освен това 
Агенцията следва да подпомага 
държавите членки и институциите, 
агенциите и органите на Съюза при 
установяването на възникващите 
тенденции и предотвратяването на 
проблеми, свързани с 
киберсигурността, като извършва 
анализи на заплахите и инцидентите.

(26) С оглед да се разберат по-добре 
предизвикателствата в областта на ИТ 
сигурността и да се предоставят 
стратегически дългосрочни препоръки 
на държавите членки и институциите на 
Съюза, Агенцията трябва да анализира 
текущите и нововъзникващи рискове, 
инциденти и уязвимости. За тази цел 
Агенцията, в сътрудничество с 
държавите членки и, по 
целесъобразност, със статистически 
органи и други организации, следва да 
събира съответна информация, да 
извършва анализи на нововъзникващите 
технологии и да предоставя тематични 
оценки на очаквани социални, правни, 
икономически и регулаторни 
въздействия на дадени технологични 
иновации в областта на мрежовата и 
информационната сигурност, по-
специално в областта на ИТ 
сигурността. Освен това Агенцията 
следва да подпомага държавите членки 
и институциите, агенциите и органите 
на Съюза при установяването на 
възникващите тенденции и 
предотвратяването на проблеми, 
свързани с ИТ сигурността, като 
извършва анализи на заплахите, 
инцидентите и уязвимостите.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

отделните потребители, насочени към 
гражданите и организациите. За да 
подобри цялостното ниво 
подготвеност и устойчивост, 
Агенцията следва също така да 
допринася за насърчаване на най-
добрите практики и решения на 
равнището на отделни лица и 
организации, като събира и анализира 
достъпна информация относно 
значителни инциденти и изготвя 
доклади, с цел да се предоставят насоки 
за предприятията, гражданите и 
съответните органи на равнище ЕС и 
на национално равнище. Освен това 
Агенцията следва да организира, в 
сътрудничество с институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза и държавите членки, редовни 
разяснителни и обществени 
образователни кампании за крайните 
потребители. Тези кампании следва да 
насърчават образованието по 
въпросите на ИТ сигурността и по-
безопасно индивидуално поведение 
онлайн и да повишават осведомеността 
относно потенциалните заплахи в 
киберпространството, включително 
киберпрестъпления като фишинг, 
ботмрежи, финансови и банкови
измами, подправяне и незаконно 
съдържание, а също така да подкрепят 
защитата на данните и основната 
автентификация, за да се 
предотврати кражба на данни и 
самоличност. Агенцията следва да 
играе централна роля за по-бързото 
осведомяване на крайните ползватели 
относно сигурността на изделията.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(28a) Агенцията следва да повишава 
осведомеността на обществеността 
за рисковете от инциденти, свързани 
с измама и кражба на данни, които 
могат сериозно да засегнат основните 
права на отделните лица, да 
представляват заплаха за 
принципите на правовата държава и 
да застрашат стабилността на 
демократичните общества, 
включително демократичните 
процеси в държавите членки.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С цел да се гарантира, че 
Агенцията ще постигне напълно своите 
цели, тя следва да си сътрудничи със 
съответните институции, агенции и 
органи, в това число CERT-EU, 
Европейския център за борба с 
киберпрестъпността към Европол (EC3 
към Европол), Европейската агенция по 
отбрана (EDA), Европейската агенция за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи (eu-LISA), Европейската 
агенция за авиационна безопасност 
(ЕААБ) и всяка друга агенция на ЕС, 
която действа в областта на 
киберсигурността. Тя следва също 
така да поддържа връзка с органите, 
които работят в областта на защитата на 
данните, с цел да обменя с тях ноу-хау и 
най-добри практики и да предоставя 
консултации относно аспекти на 
киберсигурността, които биха могли 
да окажат влияние върху тяхната 
работа. Правоприлагащите органи на 
национално равнище и на равнището на 
Съюза и органите за защита на данните 
следва да имат правото да бъдат 
представлявани в Постоянната група на 

(30) С цел да се гарантира, че 
Агенцията ще постигне напълно своите 
цели, тя следва да си сътрудничи със 
съответните институции, агенции и 
органи, в това число CERT-EU, 
Европейския център за борба с 
киберпрестъпността към Европол (EC3 
към Европол), Европейската агенция по 
отбрана (EDA), Европейската агенция за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи (eu-LISA), Европейската 
агенция за авиационна безопасност 
(ЕААБ), Европейската агенция за 
глобални навигационни спътникови 
системи (GSA) и всяка друга агенция 
на ЕС, която действа в областта на ИТ 
сигурността. Тя следва също така да 
поддържа връзка с органите на Съюза и 
националните органи, които работят в 
областта на защитата на данните, с цел 
да обменя с тях ноу-хау и най-добри 
практики и да предоставя консултации 
относно аспекти на ИТ сигурността, 
които биха могли да окажат влияние 
върху тяхната работа. 
Правоприлагащите органи на 
национално равнище и на равнището на 
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заинтересованите страни на Агенцията. 
При сътрудничеството си с 
правоприлагащите органи по въпроси на 
мрежовата и информационната 
сигурност, които биха могли да окажат 
влияние върху тяхната работа, 
Агенцията следва да спазва 
съществуващите информационни 
канали и изградени мрежи.

Съюза и органите за защита на данните 
следва да имат правото да бъдат 
представлявани в Постоянната група на 
заинтересованите страни на Агенцията. 
При сътрудничеството си с 
правоприлагащите органи по въпроси на 
мрежовата и информационната 
сигурност, които биха могли да окажат 
влияние върху тяхната работа, 
Агенцията следва да спазва 
съществуващите информационни 
канали и изградени мрежи.

Обосновка

Тъй като има въпроси, свързани с киберсигурността в Галилео, особено по отношение 
на наземните сегменти, сътрудничеството с Агенцията за глобални навигационни 
спътникови системи всъщност засилва ролята на ENISA, като в същото време 
укрепва доверието в Галилео.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

на доставчиците и производителите и да 
изисква от тях да подобрят ИТ 
сигурността на своите продукти и 
услуги. Агенцията следва да работи 
със заинтересованите страни за 
разработването на подход на равнище 
Съюз за отговорно разкриване на 
уязвимости и следва да насърчава най-
добрите практики в тази област.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(44) Агенцията следва да разполага с 
Постоянна група на заинтересованите 
страни в ролята на консултативен орган, 
за да се гарантира редовен диалог с 
частния сектор, потребителските 
организации и други подходящи 
заинтересовани страни. Постоянната 
група на заинтересованите страни, 
сформирана от управителния съвет по 
предложение на изпълнителния 
директор, следва да се съсредоточи 
върху въпроси, засягащи 
заинтересованите страни, и да насочва 
вниманието на Агенцията към тях. 
Съставът на Постоянната група на 
заинтересованите страни и задачите, 
които ѝ се възлагат — по-конкретно 
предоставянето на консултации относно 
проекта на работната програма —
следва да гарантират достатъчна степен 
на представяне на заинтересованите 
страни в работата на Агенцията. 
Предвид значението на изискванията 
за сертифициране, за да се гарантира 
доверието в интернет на нещата, 
Комисията следва да разгледа 
конкретно мерки за прилагане, за да 
гарантира хармонизиране на 
стандартите за сигурност в целия ЕС 
по отношение на устройствата на 
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интернет на нещата.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(50) Понастоящем сертифицирането 
на ИТ сигурността на ИКТ продукти и 
услуги се използва само в ограничена 
степен. Ако има такова, то се 
осъществява предимно на равнището на 
държавите членки или в рамките на 
секторно обусловени схеми. В тези 
условия сертификат, издаден от един 
национален орган в областта на ИТ 
сигурността, по принцип не се 
признава от другите държави членки. 
Поради това може да се наложи 
предприятията да сертифицират своите 
продукти и услуги в няколко държави 
членки, в които развиват дейност, 
например с цел да участват в 
националните процедури за възлагане 
на обществени поръчки, а тези
процедури може да наложат 
допълнителни разходи за 
предприятията. Освен това, въпреки 
че се появяват нови схеми, изглежда 
няма съгласуван и цялостен подход по 
отношение на хоризонталните въпроси, 
свързани с ИТ сигурността, например 
в сферата на „интернет на нещата“. 
Действащите схеми проявяват 
съществени недостатъци и различия по 
отношение на продуктовия обхват, 
нивата на обезпеченост, съществените 
критерии и фактическото използване. 
Индивидуален подход към всеки 
отделен случай следва да гарантира, 
че услугите и продуктите са обект на 
подходящи схеми за сертифициране. 
Освен това основан на риска подход е 
необходим за ефективното 
идентифициране и смекчаване на 
рисковете, и за да се избягва 



AD\1148281BG.docx 21/48 PE615.394v03-00

BG

увеличение на разходите за 
производителите.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 55
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(55) Целта на европейските схеми за 
сертифициране на ИТ сигурността
следва да бъде да се гарантира, че ИКТ 
продуктите и услугите, сертифицирани 
по такава схема, съответстват на 
специфицираните изисквания. Тези 
изисквания засягат тяхната способност 
да устояват — при определено ниво на 
обезпеченост — на действия, които 
имат за цел да нарушат наличността, 
автентичността, целостта и 
поверителността на съхраняваните, 
предавани или обработвани данни, или 
на свързаните с тях функции или 
услуги, предлагани непосредствено от 
тези продукти, процеси, услуги и 
системи или достъпни чрез тях, по 
смисъла на настоящия регламент. Не е 
възможно в настоящия регламент да се 
определят подробно изискванията във 
връзка с ИТ сигурността на всички 
ИКТ продукти и услуги. ИКТ 
продуктите и услугите и техните 
потребности във връзка с ИТ 
сигурността, както и техният 
жизнен цикъл, са толкова 
разнообразни, че е много трудно да се 
формулират общи изисквания в 
областта на ИТ сигурността, които да 
са общовалидни. Поради това е 
необходимо да се приеме широко и 
общо понятие за ИТ сигурността за 
целите на сертифицирането, което да се 
допълва от набор от конкретни цели, 
свързани с ИТ сигурността, които 
трябва да бъдат вземани предвид при 
разработването на европейските схеми 
за сертифициране на ИТ сигурността. 
Условията, при които тези цели ще 
бъдат постигани при конкретни ИКТ 
продукти и услуги, следва да бъдат 
допълнително уточнявани в 
подробности на нивото на всяка отделна 
схема за сертифициране, приемана от 
Комисията, при тясна консултация с 
държавите членки и 
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заинтересованите страни от 
промишлеността, например чрез 
позоваване на стандарти или технически 
спецификации. Отделните схеми за 
сертифициране следва да бъдат 
проектирани по такъв начин, че 
всички участници в разработването 
на съответните ИТ продукти и 
услуги да бъдат насърчавани да 
разработват и приемат стандарти, 
норми и принципи, които гарантират 
възможно най-високо ниво на 
сигурност през целия жизнен цикъл.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 55 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55a) ENISA следва да разработи 
схема за сертифициране с глобална 
перспектива, за да предотврати 
бъдещи търговски бариери. В процеса 
на разработване на критериите за 
схемата за сертифициране ENISA 
следва да се ангажира в диалог със 
съответните партньори в сектора, за 
да гарантира пазарната реализация.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) На Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да изисква 
от ENISA да подготвя проекти за схеми 
за отделни ИКТ продукти или услуги. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема посредством 
актове за изпълнение европейски схеми 
за сертифициране на киберсигурността
въз основава на проекти за схеми, 

(56) На Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да изисква 
от ENISA да подготвя проекти за схеми 
за отделни ИКТ продукти или услуги. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема посредством 
актове за изпълнение европейски схеми 
за сертифициране на ИТ сигурността
въз основава на проекти за схеми, 
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предложени от ENISA. Като се вземат 
предвид общата цел и целите, свързани 
със сигурността, определени в 
настоящия регламент, в европейските 
схеми за сертифициране на 
киберсигурността, приемани от 
Комисията, следва да бъде определен 
минимален набор от елементи по 
отношение на предмета, обхвата и 
функционирането на дадена схема. Те 
следва да включват, наред с другото, 
обхвата и предмета на сертифицирането 
на киберсигурността, включително 
обхванатите категории ИКТ продукти и 
услуги, подробна спецификация на 
изискванията в областта на 
киберсигурността, например чрез 
позоваване на стандарти или технически 
спецификации, конкретните критерии и 
методи за оценка, както и желаното 
ниво на обезпеченост: основно, 
значително и/или високо.

предложени от ENISA. Като се вземат 
предвид общата цел и целите, свързани 
със сигурността, определени в 
настоящия регламент, в европейските 
схеми за сертифициране на ИТ 
сигурността, приемани от Комисията, 
следва да бъде определен минимален 
набор от елементи по отношение на 
предмета, обхвата и функционирането 
на дадена схема. Те следва да включват, 
наред с другото, обхвата и предмета на 
сертифицирането на ИТ сигурността, 
включително обхванатите категории 
ИКТ продукти и услуги, подробна 
спецификация на изискванията в 
областта на ИТ сигурността, например 
чрез позоваване на стандарти или 
технически спецификации, конкретните 
критерии и методи за оценка, както и 
желаното ниво на обезпеченост: 
основно, значително и/или високо. 
Нивата на обезпеченост следва да 
бъдат определяни за всеки отделен 
случай, за да се гарантира, че ИКТ 
услуги и продукти подлежат на 
подходящи схеми за сертифициране, и 
следва да вземат предвид различните 
отделни случаи на използване, както 
и личната отговорност и 
образованието на потребителите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Използването на европейското 
сертифициране за киберсигурност
следва да остане доброволно, освен ако 
не е предвидено друго в 
законодателството на Съюза или в 
националното законодателство. Въпреки 
това, за да бъдат постигнати целите на 
настоящия регламент и да се избегне 
разпокъсване на вътрешния пазар, 
националните схеми или процедури за 

(57) Използването на европейското 
сертифициране за ИТ сигурност следва 
да остане доброволно, освен ако не е 
предвидено друго в законодателството 
на Съюза или в националното 
законодателство. След този начален 
етап и в зависимост от зрелостта на 
прилагането в държавите членки и 
критичността на даден продукт или 
услуга могат да се въведат 
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сертифициране на киберсигурността за 
ИКТ продукти и услуги, обхванати от 
европейска схема за сертифициране на 
киберсигурността, следва да престанат 
да пораждат правно действие от датата, 
определена от Комисията в акта за 
изпълнение. Освен това държавите 
членки следва да не въвеждат нови 
национални схеми за сертифициране на 
киберсигурността на ИКТ продукти и 
услуги, които са вече обхванати от 
съществуваща европейска схема за 
сертифициране на киберсигурността.

потенциално задължителни схеми за 
някои ИКТ продукти и услуги в 
етапен подход за бъдещите поколения 
технологии и в отговор на целите на 
политиката на утрешния ден.
Въпреки това, за да бъдат постигнати 
целите на настоящия регламент и да се 
избегне разпокъсване на вътрешния 
пазар, националните схеми или 
процедури за сертифициране на ИТ 
сигурността за ИКТ продукти и 
услуги, обхванати от европейска схема 
за сертифициране на ИТ сигурността, 
следва да престанат да пораждат правно 
действие от датата, определена от 
Комисията в акта за изпълнение. Освен 
това държавите членки следва да не 
въвеждат нови национални схеми за 
сертифициране на ИТ сигурността на 
ИКТ продукти и услуги, които са вече 
обхванати от съществуваща европейска 
схема за сертифициране на ИТ 
сигурността.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 58 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58a) Ясни основни изисквания за ИТ 
сигурността, приложими за всички 
ИТ устройства, продавани в или 
изнасяни от Съюза, следва да бъдат 
разработени от Агенцията и 
предложени на Комисията под 
формата на актове за изпълнение, ако 
е целесъобразно. Тези изисквания 
следва да се актуализират на всеки 
две години след това, с цел да се 
гарантира непрекъснато подобрение. 
Тези основни изисквания, свързани с 
ИТ сигурността, следва да изискват, 
inter alia, устройствата да не 
съдържат известна използваема 
уязвимост в сигурността, да са в 
състояние да приемат проверени 
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актуализации на сигурността, 
продавачът да уведомява 
компетентните органи за известни 
уязвимости и да поправя или заменя 
засегнатите устройства, до 
момента, в който производител е 
заявил изрично, че ще бъде 
прекратено поддържането на 
сигурността за такива устройства.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) рамка за създаването на 
европейски схеми за сертифициране на 
киберсигурността, с цел да се 
гарантира подходящо ниво на 
киберсигурността на ИКТ продукти и 
услуги в Съюза. Тази рамка се прилага, 
без да се засягат специфичните 
разпоредби за доброволно или 
задължително сертифициране, 
предвидени в други правни актове на 
Съюза.

б) рамка за създаването на 
европейски схеми за сертифициране на 
ИТ сигурността, с цел да се гарантира 
подходящо ниво на ИТ сигурността на 
ИКТ продукти и услуги в Съюза. Тази 
рамка се прилага, без да се засягат 
специфичните разпоредби за 
доброволно или задължително 
сертифициране, предвидени в други 
правни актове на Съюза.

Обосновка

Чисто езиково изменение, премахване на плеоназма в текста на COM.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „киберзаплаха“ означава всяко 
потенциално обстоятелство или 
събитие, което може да има 
неблагоприятно въздействие върху 
мрежови и информационни системи, 
техните потребители и засегнати лица;

(8) „киберзаплаха“ означава всяко 
потенциално обстоятелство, 
възможност или събитие, което може 
да има неблагоприятно въздействие 
върху мрежови и информационни 
системи, техните потребители и 
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засегнати лица;

Обосновка

Добавяне на важен аспект, особено по отношение на оценката на заплахите.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията се стреми да 
идентифицира критичните 
уязвимости в ИТ сигурността на 
мрежата на Съюза като цяло, както 
и в тези на отделните държави 
членки. В случай че Агенцията счете 
за необходимо, тези уязвимости 
следва да бъдат докладвани на 
Европейския парламент.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Агенцията насърчава високо 
равнище на осведоменост по въпросите 
на ИТ сигурността.

Обосновка

Осведомеността трябва да бъде насърчавана не само спрямо гражданите и 
предприятията, но и по отношение на всички заинтересовани участници в 
обществото, включително органите на властта и законотворците. Изменението 
умишлено оставя отворен кръга на адресатите на този вид дейност.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. подпомага държавите членки в 
последователното прилагане на 

2. подпомага държавите членки в 
последователното прилагане на 
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политиката и законодателството на 
Съюза по отношение на 
киберсигурността, особено във връзка 
с Директива (ЕС) 2016/1148, 
включително посредством становища, 
насоки, консултации и споделяне на 
най-добри практики по въпроси като 
управление на риска, докладване на 
инциденти и обмен на информация, 
както и чрез улесняване на обмена на 
най-добри практики между 
компетентните органи в това 
отношение;

политиката и законодателството на 
Съюза по отношение на ИТ 
сигурността, особено във връзка с 
Директива (ЕС) 2016/1148, Директива 
.../... [за установяване на Европейски 
кодекс за електронни съобщения], 
Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 
2002/58/ЕО, включително посредством 
становища, насоки, консултации и 
споделяне на най-добри практики по 
въпроси като управление на риска, 
докладване на инциденти и обмен на 
информация, както и чрез улесняване на 
обмена на най-добри практики между 
компетентните органи в това 
отношение;

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) Регламент (ЕС) № 2016/679;

ii) Директива (ЕС) № 2016/1148; както 
и

iii) Директива 2002/58/ЕО;
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Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. предлага насоки с цел да се 
гарантира, че продавачите на ИКТ 
действат с дължима грижа, за да 
осигуряват своевременното 
отстраняване на уязвимости в ИТ 
сигурността в своите продукти и 
услуги, за да се избегне излагане на 
потребителите на киберзаплахи;

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. предлага насоки за създаване на 
силни отговорности и задължения за 
всички заинтересовани страни 
(включително крайните 
потребители), които участват в ИКТ 
екосистеми;

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. предлага насоки, в 
съответствие с националното право, 
по отношение на отговорностите на 
операторите на критични мрежови 
инфраструктури в случай на атака 
срещу техните информационни 
системи, която засяга техните 
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потребители поради липса на 
дължима грижа от страна на някои 
от потребителите или от самия 
оператор, когато операторът не е 
предприел разумни действия за 
предотвратяване на инцидента или 
за смекчаване на неговите последици 
за всички потребители;

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д. предлага насоки за 
ограничаване на закупуването и 
използването на „нула дни“ от 
страна на публичните органи с цел 
атакуване на информационни 
системи; насърчава софтуерни одити 
и предвиждането на средства за 
експертен персонал;

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2e. предлага насоки, съгласно 
които публичните органи, частните 
дружества, изследователите, 
университетите и други 
заинтересовани страни да 
публикуват всички критични 
уязвимости в сигурността, които все 
още не са обществено достояние, в 
рамките на отговорното разкриване;
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Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2ж. предлага насоки за разширяване 
на използването на „проверим 
отворен код“ за ИТ решения в 
публичния сектор, както и за 
свързаната с това употреба на 
автоматизирани средства за 
улесняване на прегледа на изходния 
код и за лесна проверка за отсъствие 
на скрити възможности за достъп, 
както и за други евентуални 
уязвимости в сигурността;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) и сътрудничи с националните 
надзорни органи за защита на 
данните, когато е необходимо;

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Агенцията улеснява 
създаването и започването на 
дългосрочен европейски проект за ИТ 
сигурност в подкрепа на растежа на 
независима промишленост на ЕС за 
ИТ сигурност и за интегриране на ИТ 
сигурността във всички дейности на 
ЕС за развитие в областта на 
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информационните технологии.

Обосновка

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

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обхватът на проверката и процедурата 
за извършването ѝ се договарят между 
засегнатите държави членки и 
Агенцията и не засягат евентуални 
текущи криминални разследвания 
относно въпросния инцидент. 
Проверката завършва с окончателен 
технически доклад, съставен от 
Агенцията по-специално въз основа на 
информацията и коментарите, 
представени от съответните държави 
членки и предприятия, и съгласуван със 

Обхватът на проверката и процедурата 
за извършването ѝ се договарят между 
засегнатите държави членки и 
Агенцията и не засягат евентуални 
текущи криминални разследвания 
относно въпросния инцидент, нито 
мерките за националната сигурност 
на държавите членки. Проверката 
завършва с окончателен технически 
доклад, съставен от Агенцията по-
специално въз основа на информацията 
и коментарите, представени от 
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съответните държави членки. В мрежата 
на CSIRT се представя резюме на 
доклада с акцент върху препоръките за 
предотвратяването на бъдещи 
инциденти.

съответните държави членки и 
предприятия, и съгласуван със 
съответните държави членки. В мрежата 
на CSIRT се представя резюме на 
доклада с акцент върху препоръките за 
предотвратяването на бъдещи 
инциденти.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Агенцията извършва, по искане 
на дадена институция, орган, служба 
или агенция на ЕС или на държава 
членка, редовни независими одити на 
ИТ сигурността на критичните 
инфраструктури с цел 
идентифициране на евентуални 
препоръки за укрепване на тяхната 
устойчивост.

Обосновка

ENISA следва да разполага с правомощия да извършва превантивен одит на ИТ 
сигурността на всяка критична инфраструктура на органите на държавите членки 
или на институциите, агенциите и т.н. на Съюза.

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) изготвя проекти за схеми за 
европейско сертифициране за 
киберсигурността на ИКТ продукти и 
услуги в съответствие с член 44 от 
настоящия регламент;

(1) изготвя проекти за схеми за 
европейско сертифициране за ИТ 
сигурността на ИКТ продукти и 
услуги в сътрудничество с 
промишлеността и в съответствие с 
член 44 от настоящия регламент;
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Обосновка

В тази област сътрудничеството с промишлеността е важна.

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) въвежда схеми за 
сертифициране, които да възпират 
продавачите и доставчиците на 
услуги в областта на ИКТ да 
прилагат тайни скрити 
възможности за достъп, които 
умишлено отслабват ИТ 
сигурността на търговски продукти и 
услуги и по този начин имат 
неблагоприятно въздействие върху 
глобалната сигурност на интернет.

Обосновка

Това следва да бъде признато за една от основните цели на схемите за 
сертифициране.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) събира, организира и предоставя 
на разположение на обществеността 
чрез специален портал осигурена от 
институциите, агенциите и органите на 
Съюза и предоставена от държавите 
членки и заинтересовани страни от 
публичния и частния сектор 
информация относно ИТ сигурността;
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) повишава обществената 
осведоменост относно рисковете за ИТ 
сигурността, разпространява 
адекватни мерки за предотвратяване 
на инциденти и предлага насоки и 
добри практики за отделните 
потребители, насочени към гражданите 
и организациите;

Изменение 47

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) създава мрежа от национални 
образователни центрове за контакт, 
за да се подкрепи по-добрата 
координация и обменът на най-добри 
практики между държавите членки 
относно образованието и 
осведомеността в областта на ИТ 
сигурността;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) съвместно с държавите членки и 
институциите, органите, службите и
агенциите на Съюза организира редовни 
информационни кампании за 
повишаване на киберсигурността и на 
присъствието си в Съюза.

ж) съвместно с държавите членки и 
институциите, органите, службите,
агенциите на Съюза и други съответни 
заинтересовани страни организира 
редовни информационни кампании за 
повишаване на ИТ сигурността и на 
присъствието си в Съюза;
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Изменение 49

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) насърчава широкото приемане 
от страна на всички участници в 
цифровия единен пазар на ЕС на силни 
превантивни мерки за ИТ сигурност и 
на надеждни технологии за 
подобряване на защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот, като първа линия на защита 
от атаките срещу информационните 
системи.

Обосновка

Въз основа на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните 
(относно Технологиите за подобряване на защитата на личния живот). Ролята на 
ENISA следва ясно да се разшири отвъд подпомагането на държавите членки, 
Европейската комисия и агенциите на ЕС, но следва също така да бъде по-видима по 
отношение на промишлеността, както и на широката общественост.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) консултира Съюза и държавите 
членки относно нуждата от научни 
изследвания в сферите на ИТ 
сигурността и защитата на личните 
данни и на неприкосновеността на 
личния живот, с което съдейства за 
ефективна реакция на настоящите и 
нововъзникващите рискове и заплахи, 
както и относно нови и нововъзникващи 
информационни и комуникационни 
технологии и ефективното използване 
на технологиите за предотвратяване на 
риска;
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 53
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Сметната палата на Европейския 
съюз има правомощия за извършване на 
одити по документи и на място на 
всички бенефициери на безвъзмездни 
средства, изпълнители и 
подизпълнители, които са получили 
средства от Съюза чрез Агенцията.

2. Сметната палата на Европейския 
съюз има правомощия за извършване на 
одити по документи и проверки на 
място на всички бенефициери на 
безвъзмездни средства, изпълнители и 
подизпълнители, които са получили 
средства от Съюза чрез Агенцията.

Изменение 54

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 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. 
Когато е уместно, ENISA може освен 
това да създаде работна група за 
заинтересованите страни по 
сертифициране, съставена от членове 
на Постоянната група на 
заинтересованите страни и всички 
други съответни заинтересовани 
страни, за да предоставя експертни 
консултации в областите, обхванати 
от конкретен проект за схема.
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Обосновка

Промишлеността следва да бъде включена в изготвянето и подготовката на 
проектите за схеми, чрез процес на консултация, за да се осигури експертен опит, с 
цел да се гарантира ефективното им проектиране.

Изменение 55

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 ИТ сигурността 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.

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 56

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“ се отнасят до 
сертификат, издаден по европейска 
схема за сертифициране на ИТ 
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сигурността, който предоставя 
съответна степен на увереност в 
декларираните качества на ИКТ 
продукт или услуга по отношение на 
ИТ сигурността и се характеризира с 
препратка към технически 
спецификации, стандарти и 
процедури, свързани с тези 
стандарти, включително технически 
проверки, чиято цел е да се намали 
рискът от инциденти в ИТ 
сигурността.

Изменение 57

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;

заличава се

Изменение 58

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 

заличава се
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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;

Изменение 59

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

Изменение 60

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) органите за оценяване на 
съответствието и за одит;
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Изменение 61

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 схеми за 
сертифициране на ИТ сигурността, 
съгласно член 49, които обхващат 
същия тип или категории ИКТ продукти 
и услуги;

Изменение 62

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, но не 
могат да надвишават пет години, и 
могат да бъдат подновени, ако 
съответните изисквания продължават да 
се изпълняват.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 48 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48a

Основни изисквания за ИТ сигурност

1. Въз основа на своя опит с 
рамката за сертифициране на ИТ 
сигурността по дял ІІІ от настоящия 
регламент Агенцията предлага на 
Комисията ясни минимални 
изисквания за ИТ сигурност за ИТ 
устройства, продавани във или 
изнасяни от Съюза, като:

а) производителят предоставя 
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писмено сертифициране, че 
устройството не съдържа хардуерни, 
софтуерни или фърмуерни 
компоненти с известни използваеми 
уязвимости в сигурността;

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

в) устройството не включва 
некриптирана парола или код за 
достъп; производителят 
документира възможностите за 
дистанционен достъп на 
устройството и го подсигурява срещу 
неразрешен достъп най-късно по 
време на инсталирането; 
производителят не кодира 
стандартни пароли по подразбиране в 
устройството; продавачът 
документира възможностите на 
потребителя за актуализиране на 
устройствата и ясно посочва 
отговорностите, ако потребителят 
не актуализира устройство;

г) задължението на 
производителя, дистрибутора и 
вносителя на свързани с интернет 
устройства, софтуерни или 
фърмуерни компоненти да 
уведомяват компетентните органи за 
всички известни използваеми 
уязвимости по отношение на 
сигурността;

д) задължението на 
производителите на свързани с 
интернет устройства, софтуерни 
или фърмуерни компоненти да 
осигуряват ремонт или замяна по 
отношение на всяка новооткрита 
уязвимост по отношение на 
сигурността;

е) задължението на 
производителите на свързани с 
интернет устройства, софтуерни 
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или фърмуерни компоненти да 
предоставят информация относно 
начина, по който устройството 
получава актуализации на ИТ 
сигурност, относно очаквания график 
за приключване на ИТ подкрепа в 
областта на сигурността и за 
естеството на процеса на 
уведомяване на потребителите;

2. Агенцията може да предложи 
минималните изисквания за ИТ 
сигурност, посочени в параграф 1, да 
се прилагат за ИТ устройства от 
един или повече конкретни сектори.

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

4. Комисията може, чрез актове 
за изпълнение и въз основа на оценка 
на въздействието, да вземе решение 
предложените или изменените 
изисквания за ИТ сигурност, посочени 
в параграфи 1 и 2, да са общовалидни в 
рамките на Съюза. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 55, 
параграф 2.

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

6. Агенцията събира всички 
предложени изисквания за ИТ 
сигурност и техните изменения в 
регистър и ги прави обществено 
достъпни чрез подходящи средства.

Обосновка

Замяна на изменение 19, буква в) от проектостановището с цел постигане на по-
голяма яснота. Важно е да се изгради устойчива ИТ среда за защита срещу 
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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.

Изменение 64

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, като националните надзорни 
органи за защита на данните, 
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 ИТ 
сигурността.

Обосновка

От становището на ЕНОЗД.
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