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Изменение 106
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Позоваване 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид резолюцията на 
Европейския парламент от 
12 септември 2013 г. относно 
стратегия за кибернетичната 
сигурност на Европейския Съюз: 
„Отворено, защитено, безопасно и 
сигурно киберпространство“.

Or. es

Изменение 107
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение –1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В днешния свят 
информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) 
следва да разглеждат нуждите на 
обществото, включително и тези на 
хората, които се намират в риск от 
социално изключване. Всички 
потребители на ИКТ следва да 
разполагат с минимални стандарти, 
които да гарантират надеждността, 
сигурността, прозрачността, 
простотата, оперативната 
съвместимост и намаляването на 
рисковете.

Or. es
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Изменение 108
Зузана Роитхова

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Мащабите на нарочно 
предизвиканите или случайно 
настъпили инциденти в сигурността и 
честотата, с която се появяват те, се 
увеличават и представляват крупна 
заплаха пред функционирането на 
мрежите и информационните системи. 
Подобни инциденти могат да попречат 
на осъществяването на стопански 
дейности, да причинят значителни 
финансови загуби, да подкопаят 
доверието на потребителите и да 
причинят големи вреди на икономиката 
на Съюза.

(2) Мащабите на нарочно 
предизвиканите или случайно 
настъпили инциденти в сигурността и 
честотата, с която се появяват те,
значително се увеличават и 
представляват крупна заплаха пред 
функционирането на мрежите и 
информационните системи. Подобни 
инциденти могат да попречат на 
осъществяването на стопански 
дейности, да причинят значителни 
финансови загуби, да подкопаят 
доверието и личното пространство на 
потребителите, да нарушат основните 
права и свободи на гражданите на 
Съюза и да причинят големи вреди на 
икономиката на Съюза.

Or. cs

Изменение 109
Зузана Роитхова

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложение от Комисията Изменение

(3) Като комуникационен инструмент 
без граници цифровите информационни 
системи и най-вече интернет играят 
основна роля за улесняването на 
трансграничното движение на стоки, 
услуги и хора. Поради 
транснационалния характер на тези 
системи значителните нарушения в 

(3) Като комуникационен инструмент 
без граници цифровите информационни 
системи и най-вече интернет играят 
основна роля за улесняването на 
трансграничното движение на стоки, 
услуги, хора и капитал. Поради 
транснационалния характер на тези 
системи значителните нарушения в 
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дейността им в една държава членка 
могат да засегнат и други държави 
членки, както и Съюза като цяло. 
Устойчивостта и стабилността на 
мрежите и информационните системи е 
поради това от основно значение за 
безпроблемното функциониране на 
вътрешния пазар.

дейността им в една държава членка 
могат да засегнат и други държави 
членки, както и Съюза като цяло. 
Устойчивостта, стабилността и
взаимната обвързаност на мрежите и 
информационните системи е поради 
това от основно значение за 
безпроблемното функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. cs

Изменение 110
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Тъй като най-често причините за 
повреда в системата продължават да 
бъдат неумишлени, като например 
природни бедствия или човешка 
грешка, инфраструктурата следва да 
е устойчива както на умишлени, така 
и на неумишлени нарушения, а 
операторите на критичната 
инфраструктура следва да създадат 
основани на устойчивост системи, 
които функционират дори при 
повреда на други системи, извън 
техния контрол.

Or. en

Изменение 111
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 3а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) МИС в Съюза следва да осигурява 
сигурна и надеждна цифрова среда, 
като се гарантира неутралността на 
мрежата и универсалното право на 
достъп до технологиите и всички 
свързани с тях услуги. 
Киберсигурността трябва да се 
регулира, така че да няма свобода за 
вземане на решение по собствена 
преценка.

Or. es

Изменение 112
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да бъдат обхванати всички 
имащи отношение инциденти и рискове 
настоящата директива следва да се 
прилага за всички мрежови и 
информационни системи.
Задълженията за публичните 
администрации и участниците на 
пазара обаче не следва да се прилагат 
за предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги по смисъла на 
Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 
2002 г. относно общата регулаторна 
рамка за електронните съобщителни 
мрежи и услуги (Рамкова 
директива)25, които са обект на 
конкретните изисквания за сигурност 
и цялост, определени в член 13a от 
посочената Директива, нито към 
доставчиците на удостоверителни 

(5) С цел да бъдат обхванати всички 
имащи отношение инциденти и рискове,
настоящата директива следва да се 
прилага за всички мрежови и 
информационни системи.
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услуги.

Or. es

Изменение 113
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Много държави членки все още не 
са публикували националната си 
стратегия за киберсигурност и не са 
изготвили план за действие при 
кибернетични инциденти. Някои от 
тях не са създали също и своите 
екипи за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти (CERT), а и 
не са ратифицирали Конвенцията на 
Съвета на Европа относно 
престъпленията в кибернетичното 
пространство.

Or. es

Изменение 114
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съществуващият капацитет не е 
достатъчен, за да гарантира високо 
равнище на МИС в Съюза. Равнището 
на готовност на различните държави 
членки е твърде различно, което води до 
фрагментираност на подходите в 
различните части на Съюза. Това от 
своя страна е причина за нееднаква 
степен на защита на потребителите и 

(6) Съществуващият капацитет не е 
достатъчен, за да гарантира високо 
равнище на МИС в Съюза. Равнището 
на готовност на различните държави 
членки е твърде различно, което води до 
фрагментираност на подходите в 
различните части на Съюза. Това от 
своя страна е причина за нееднаква 
степен на защита на потребителите и 
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стопанските субекти и подкопава 
общото ниво на МИС в Съюза. 
Отсъствието на общи минимални 
изисквания за публичните 
администрации и участниците на пазара 
от своя страна прави невъзможно 
изграждането на глобален и ефективен 
механизъм за сътрудничество на 
равнище Съюза.

стопанските субекти и подкопава 
общото ниво на МИС в Съюза. 
Отсъствието на общи минимални 
изисквания за публичните 
администрации и участниците на пазара 
от своя страна прави невъзможно 
изграждането на глобален и ефективен 
механизъм за сътрудничество на 
равнище Съюза. Необходимо е в тези 
области да се насърчава ефективно и 
с подходящите средства 
научноизследователската и развойна 
дейност, както и иновациите. 
Университетите и 
изследователските центрове играят 
ключова роля в това отношение.

Or. es

Изменение 115
Андреас Шваб

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разпоредбите на настоящата 
директива следва да не засягат 
възможността всяка държава членка да 
предприема необходимите мерки, с 
които да гарантира сигурността на 
защитата на своите основни интереси в 
сферата на сигурността, да опазва 
публичната политика и публичната 
сигурност и да дава възможност за 
разследването, разкриването и 
преследването на престъпления. В 
съответствие с член 346 от ДФЕС нито 
една държава членка не може да бъде 
задължавана да предоставя информация, 
чието разкриване тя счита за 
противоречащо на основните интереси 
на нейната сигурност.

(8) Разпоредбите на настоящата 
директива следва да не засягат 
възможността всяка държава членка да 
предприема необходимите мерки, с 
които да гарантира сигурността на 
защитата на своите основни интереси в 
сферата на сигурността, да опазва 
публичната политика и публичната 
сигурност и да дава възможност за 
разследването, разкриването и 
преследването на престъпления. В 
съответствие с член 346 от ДФЕС нито 
една държава членка не може да бъде 
задължавана да предоставя информация, 
чието разкриване тя счита за 
противоречащо на основните интереси 
на нейната сигурност. Съгласно 
Решение на Съвета от 31 март
2011 година относно правилата за 
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сигурност за защита на 
класифицирана информация на ЕС 
(2011/292/ЕС) нито една държава 
членка не е задължена да разкрива 
класифицирана информация на ЕС, 
информация, която е предмет на 
споразумения за неразкриване на 
информация или неформални 
споразумения за неразкриване на 
информация, като например 
Протокола-Светофар (Traffic Light 
Protocol).

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да разясни обработката на поверителна 
информация в приложното поле на настоящата Директива.

Изменение 116
Андреас Шваб

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) С оглед на различията в 
националните структури на 
управление и с цел да се защитят вече 
съществуващите секторни 
споразумения или надзорните и 
регулаторните органи на Съюза, и за 
да се избегне дублиране, държавите 
членки следва да могат да определят 
повече от един национален 
компетентен орган, отговарящ за 
изпълнение на задачите, свързани със 
сигурността на мрежите и 
информационните системи на 
участниците на пазара съгласно 
настоящата директива. При все 
това, за да се гарантира гладко 
трансгранично сътрудничество и 
комуникация, е необходимо всяка 
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държава членка, без да се засягат 
секторните регулаторни 
споразумения, да определи само едно 
национално звено за контакт, което 
да отговаря за трансграничното 
сътрудничество на равнището на 
Съюза. Когато това се налага от 
конституционния ред или от други 
споразумения, дадена държава членка
следва да може да определи само един 
орган, който да изпълнява задачите 
на компетентния орган и на 
единното звено за контакт.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 5 и има за цел да отчете съществуващите 
секторни органи на Съюза, които вече отговарят за мрежовата и информационната 
сигурност в някои сектори.

Изменение 117
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Когато е възможно, държавите 
членки могат да използват или 
пригодяват съществуващите 
организационни структури при 
прилагането на разпоредбите на 
настоящата директива. Държавите 
членки следва да изготвят 
инвентарен опис и оценка на 
съществуващите планове и процеси 
при разработването на националните 
стратегии за МИС.

Or. en



AM\1004135BG.doc 11/77 PE519.685v01-00

BG

Обосновка

В държавите членки вече са налице достойни за похвала действия и когато е 
възможно тези структури и форуми следва да бъдат поддържани или пригодени.

Изменение 118
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да се създаде сигурна 
инфраструктура за обмен на 
информация, която да дава възможност 
за предаване на чувствителна и 
поверителна информация в мрежата за 
сътрудничество. Без да се засяга 
задължението на държавите членки да 
уведомяват в мрежата за 
сътрудничество за инциденти и рискове, 
чието измерение е от мащабите на 
Съюза, достъпът до поверителна 
информация от други държави членки 
следва да се предоставя само на 
държави членки, които са доказали, че 
техните технически, финансови и 
човешки ресурси и процедури, както и 
тяхната комуникационна 
инфраструктура гарантират тяхното 
ефикасно, ефективно и сигурно участие 
в мрежата.

(14) Следва да се създаде сигурна 
инфраструктура за обмен на 
информация, която да дава възможност 
за предаване на чувствителна и 
поверителна информация в мрежата за 
сътрудничество. За тази цел биха 
могли да се използват защитените 
трансевропейски телематични услуги 
между администрациите (sTESTA). 
Без да се засяга задължението на 
държавите членки да уведомяват в 
мрежата за сътрудничество за 
инциденти и рискове, чието измерение е 
от мащабите на Съюза, достъпът до 
поверителна информация от други 
държави членки следва да се предоставя 
само на държави членки, които са 
доказали, че техните технически, 
финансови и човешки ресурси и 
процедури, както и тяхната 
комуникационна инфраструктура 
гарантират тяхното ефикасно, 
ефективно и сигурно участие в мрежата.

Or. en

Изменение 119
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Следва да се създаде сигурна 
инфраструктура за обмен на 
информация, която да дава възможност 
за предаване на чувствителна и 
поверителна информация в мрежата за 
сътрудничество. Без да се засяга 
задължението на държавите членки да 
уведомяват в мрежата за 
сътрудничество за инциденти и рискове, 
чието измерение е от мащабите на 
Съюза, достъпът до поверителна 
информация от други държави членки 
следва да се предоставя само на 
държави членки, които са доказали, че 
техните технически, финансови и 
човешки ресурси и процедури, както и 
тяхната комуникационна 
инфраструктура гарантират тяхното 
ефикасно, ефективно и сигурно участие 
в мрежата.

(14) Следва да се създаде сигурна 
инфраструктура за обмен на 
информация, която да дава възможност 
за предаване на чувствителна и 
поверителна информация в мрежата за 
сътрудничество. Без да се засяга 
задължението на държавите членки да 
уведомяват в мрежата за 
сътрудничество за инциденти и рискове, 
чието измерение е от мащабите на 
Съюза, достъпът до поверителна 
информация от други държави членки 
следва да се предоставя само на 
държави членки, които са доказали, че 
техните технически, финансови и 
човешки ресурси и процедури, както и 
тяхната комуникационна 
инфраструктура гарантират тяхното 
ефикасно, ефективно и сигурно участие 
в мрежата. Следва да се прилагат 
винаги прозрачни методи, за да се 
избегнат всякакви произволни 
действия между държавите членки.

Or. es

Изменение 120
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се гарантира прозрачност и 
надлежно информиране на гражданите 
на ЕС и участниците на пазара 
компетентните органи следва да 
създадат общ уебсайт, на който да 
публикуват неповерителна информация 
относно инциденти и рискове.

(16) С цел да се гарантира прозрачност и 
надлежно информиране на гражданите 
на ЕС и участниците на пазара,
компетентните органи следва да 
създадат общ уебсайт, на който да 
публикуват неповерителна информация 
относно инциденти и рискове. Всички 
лични данни, публикувани на този 
уебсайт, следва да се ограничават 
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само до необходимото и да са 
възможно най-анонимни.

Or. en

Изменение 121
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се гарантира прозрачност и 
надлежно информиране на гражданите 
на ЕС и участниците на пазара 
компетентните органи следва да 
създадат общ уебсайт, на който да 
публикуват неповерителна информация 
относно инциденти и рискове.

(16) С цел да се гарантира прозрачност и 
надлежно информиране на гражданите 
на ЕС и участниците на пазара,
компетентните органи следва да 
публикуват неповерителна информация 
относно инциденти и рискове в
преобладаващото цифрово 
пространство, където да се 
предоставя консултация, освен чрез 
уебсайтовете, и чрез мобилни 
телефони и таблети.

Or. es

Изменение 122
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) В тези области следва да се 
вземат предвид особено най-
уязвимите социални прослойки, 
каквито са гражданите, засегнати от 
цифровото разделение или 
малцинствата, изложени на риск в 
социалните мрежи. Изисква се също 
така да се положат специални усилия 
за осведомяване и образоване на 
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гражданите. Държавите членки 
следва да гарантират, че МСП могат 
да подобрят своите знания относно 
МИС и капацитета си по отношение 
на киберсигурността.

Or. es

Изменение 123
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Съображение 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) С цел да се улесни 
сътрудничеството между държавите 
членки и Комисията в 
трансграничните им усилия за 
предотвратяване, откриване и 
реакция на инциденти, свързани с 
мрежовата и информационната
сигурност, ENISA следва да развие и 
управлява механизъм за ранно 
предупреждение и реагиране от 
европейски мащаб, който ще действа 
в допълнение към собствените 
механизми на отделните държави 
членки.

Or. el

Обосновка

Когато въпросите, свързани със сигурността на киберпространството, засягат 
повече от една държава членка, ENISA трябва да разполага с възможности да се 
намеси, като обяви тревога на европейско равнище, така че в сътрудничеството с 
публичните органи и единните звена за контакт на държавите членки да се постигне 
по-добра координация по отношение на реакциите на държавите членки.

Изменение 124
Кристиан Енстрьом



AM\1004135BG.doc 15/77 PE519.685v01-00

BG

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С оглед на глобалния характер на 
проблемите в МИС е необходимо по-
тясно международно сътрудничество за 
повишаване на стандартите за сигурност 
и обмен на информация и насърчаване 
на общ глобален подход към въпросите 
на МИС.

(21) С оглед на глобалния характер на 
проблемите в МИС е необходимо по-
тясно международно сътрудничество за 
повишаване на стандартите за сигурност 
и обмен на информация и насърчаване 
на общ глобален подход към въпросите 
на МИС. Всяка рамка за такова 
международно сътрудничество следва 
да бъде в съответствие с 
разпоредбите на Директива 95/46/EО 
и Регламент (EО) № 45/2001.

Or. en

Изменение 125
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се избегне налагането на 
несъразмерна финансова и 
административна тежест върху малките 
участници и потребители изискванията 
следва да бъдат съразмерни с риска, 
който съществува по отношение на 
съответната мрежова или 
информационна система, като се 
отчитат последните постижения по 
отношение на подобни мерки. Тези 
изисквания следва да не се прилагат за 
микропредприятията.

(27) С цел да се избегне налагането на 
несъразмерна финансова и 
административна тежест върху малките 
участници и потребители, изискванията 
следва да бъдат съразмерни с риска, 
който съществува по отношение на 
съответната мрежова или 
информационна система, като се 
отчитат последните постижения по 
отношение на подобни мерки. Тези 
изисквания следва да не се прилагат за 
микропредприятията, които би 
трябвало да разполагат с подходящ 
финансов механизъм, който да им 
позволява да спазват наложените 
изисквания.

Or. es
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Изменение 126
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Компетентните органи следва да 
обръщат необходимото внимание на 
запазването на неофициалните и 
ползващи се с доверие канали за 
споделяне на информация между 
участниците на пазара и между 
публичния и частния сектор. При 
даването на публичност на 
докладваните инциденти компетентните 
органи следва да постигат нужния 
баланс между интереса на 
обществеността да бъде информирана за 
заплахите и възможните търговски щети 
и накърняването на репутацията на 
публичните администрации и 
участниците на пазара, които докладват 
за инцидентите. При изпълнението на 
задълженията за уведомяване 
компетентните органи следва да 
обръщат особено внимание на 
необходимостта информацията за 
уязвимите аспекти на продуктите да 
бъде запазвана строго поверителна до 
извършването на съответните корекции 
по отношение на сигурността.

(28) Компетентните органи следва да 
обръщат необходимото внимание на 
запазването на неофициалните и 
ползващи се с доверие канали за 
споделяне на информация между 
участниците на пазара и между 
публичния и частния сектор. При 
даването на публичност на 
докладваните инциденти компетентните 
органи следва да постигат нужния 
баланс между интереса на 
обществеността да бъде информирана за 
заплахите и възможните търговски щети 
и накърняването на репутацията на 
публичните администрации и 
участниците на пазара, които докладват 
за инцидентите. При изпълнението на 
задълженията за уведомяване 
компетентните органи следва да 
обръщат особено внимание на 
необходимостта информацията за 
уязвимите аспекти на продуктите да 
бъде запазвана строго поверителна до 
извършването на съответните корекции 
по отношение на сигурността. В 
никакъв случай не следва да бъдат 
ограничени или отменени основните 
права на информация и комуникация, 
присъщи за правовите държави 

Or. es

Изменение 127
Висенте Мигел Гарсес Рамон
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Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Компетентните органи следва да 
разполагат с необходимите средства за 
изпълнението на своите задължения, 
включително с правомощия да 
получават достатъчно информация от 
участниците на пазара и публичните 
администрации с цел оценка на нивото 
на сигурност на мрежовите и 
информационните системи, както и 
надеждни и комплексни данни за 
действителните инциденти, които са 
имали отражение върху работата на 
мрежовите и информационните 
системи.

(29) Компетентните органи следва да 
разполагат с необходимите средства за 
изпълнението на своите задължения, 
включително с правомощия да 
получават достатъчно информация от 
участниците на пазара и публичните 
администрации с цел оценка на нивото 
на сигурност на мрежовите и 
информационните системи, както и 
надеждни и комплексни данни за 
действителните инциденти, които са 
имали отражение върху работата на 
мрежовите и информационните 
системи. Компетентните органи 
следва да могат да търсят 
отговорност от доставчиците на 
софтуер и хардуер или от 
доставчиците на услуги с лошо 
качество, които пряко допринасят за 
възникването на инцидент при МИС.

Or. es

Изменение 128
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Компетентните органи следва да 
разполагат с необходимите средства за 
изпълнението на своите задължения, 
включително с правомощия да 
получават достатъчно информация от 
участниците на пазара и публичните 
администрации с цел оценка на нивото 
на сигурност на мрежовите и 
информационните системи, както и 
надеждни и комплексни данни за 

(29) Компетентните органи, единните 
звена за контакт и ENISA следва да 
разполагат с необходимите средства за 
изпълнението на своите задължения, 
включително с правомощия да 
получават достатъчно информация от 
участниците на пазара и публичните 
администрации с цел оценка на нивото 
на сигурност на мрежовите и 
информационните системи, както и 
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действителните инциденти, които са 
имали отражение върху работата на 
мрежовите и информационните 
системи.

надеждни и комплексни данни за 
действителните инциденти, които са 
имали отражение върху работата на 
мрежовите и информационните 
системи.

Or. el

Изменение 129
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) В много случаи инцидентите са 
предизвикани от престъпни деяния. 
Престъпният характер на инцидентите 
може да бъде обект на подозрение, дори 
ако доказателствата в подкрепа на 
подобно твърдение не са достатъчно 
убедителни в самото начало. В подобни 
случаи съответното сътрудничество 
между компетентните органи и 
правоприлагащите органи следва да 
бъде част от един ефикасен и 
комплексен отговор на заплахата от 
инциденти в сигурността. 
Утвърждаването на безопасна, сигурна 
и по-устойчива среда изисква по-
специално системно докладване на 
инцидентите с предполагаем сериозен 
престъпен характер на 
правоприлагащите органи. Сериозният 
престъпен характер на инцидентите 
следва да се оценява в светлината на 
законодателството на ЕС относно 
киберпрестъпността.

(30) В много случаи инцидентите са 
предизвикани от престъпни деяния. 
Престъпният характер на инцидентите 
може да бъде обект на подозрение, дори 
ако доказателствата в подкрепа на 
подобно твърдение не са достатъчно 
убедителни в самото начало. В подобни 
случаи съответното сътрудничество 
между компетентните органи, 
единните звена за контакт, ENISA и 
правоприлагащите органи следва да 
бъде част от един ефикасен и 
комплексен отговор на заплахата от 
инциденти в сигурността. 
Утвърждаването на безопасна, сигурна 
и по-устойчива среда изисква по-
специално системно докладване на 
инцидентите с предполагаем сериозен 
престъпен характер на 
правоприлагащите органи. Сериозният 
престъпен характер на инцидентите 
следва да се оценява в светлината на 
законодателството на ЕС относно 
киберпрестъпността.

Or. el
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Изменение 130
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Съображение 30a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Настоящата директива не 
засяга достиженията на правото на 
Съюза в областта на защитата на 
данните.
Всички лични данни, използвани 
съгласно разпоредбите на 
настоящата директива, следва да се 
ограничават до строго необходимото 
и да се предават единствено на 
строго необходимите участници, 
както и да бъдат възможно най-
анонимни, дори напълно анонимни.

Or. en

Изменение 131
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Съображение 30б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30б) Приемането на равнището на 
ЕС на законодателство с общ 
характер в областта на защитата на 
данните следва да предшества 
приемането на законодателство на 
равнището на ЕС в областта на 
киберсигурността. Следователно 
настоящата директива следва да 
бъде приета едва след като бъде 
приет Общият регламент относно 
защитата на данните.

Or. en
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Изменение 132
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) В много случаи вследствие на 
инциденти се компрометират лични 
данни. В този контекст компетентните 
органи и органите за защита на 
данните следва да си сътрудничат и да 
обменят информация относно всички 
имащи отношение въпроси с цел 
справяне с нарушенията на сигурността 
на лични данни, предизвикани от 
инциденти. Държавите членки 
изпълняват задължението да уведомяват 
за инциденти по отношение на 
сигурността по начин, при който се 
намалява до минимум 
административната тежест, в случай че 
инцидентът във връзка със сигурността 
представлява и нарушение на 
сигурността на лични данни съгласно 
Регламента на Европейския парламент и 
на Съвета относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни. Като поддържа връзка с 
компетентните органи и органите за 
защита на данните, ENISA би могла да 
оказва съдействие, като разработва
механизми за обмен на информация и 
образци, чрез които се избягва 
необходимостта от два образеца за 
уведомленията. Единният образец за 
уведомленията ще улесни докладването 
на инцидентите, при които са 
компрометирани лични данни, и по този 
начин ще облекчи административната 
тежест върху бизнеса и публичните 
администрации.

(31) В много случаи вследствие на 
инциденти се компрометират лични 
данни. В този контекст компетентните 
органи следва да си сътрудничат и да 
обменят информация, при 
целесъобразност с участниците на 
пазара, с цел справяне с нарушенията на 
сигурността на лични данни, 
предизвикани от инциденти, в 
съответствие с приложимите 
правила за защита на данните. 
Държавите членки изпълняват 
задължението да уведомяват за 
инциденти по отношение на 
сигурността по начин, при който се 
намалява до минимум 
административната тежест, в случай че 
инцидентът във връзка със сигурността 
представлява и нарушение на 
сигурността на лични данни съгласно 
Регламента на Европейския парламент и 
на Съвета относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни. Като поддържа връзка с 
компетентните органи и органите за 
защита на данните, ENISA би могла да 
оказва съдействие, като разработва 
механизми за обмен на информация и 
образци, чрез които се избягва 
необходимостта от два образеца за 
уведомленията. Единният образец за 
уведомленията ще улесни докладването 
на инцидентите, при които са 
компрометирани лични данни, и по този 
начин ще облекчи административната 
тежест върху бизнеса и публичните 
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администрации.

Or. en

Изменение 133
Андреас Шваб

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) С цел да се даде възможност за 
правилното функциониране на мрежата 
за сътрудничество на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
определянето на критериите, на 
които трябва да отговорят 
държавите членки, за да им бъде 
разрешено да участват в сигурната 
система за обмен на информация, 
относно по-подробното специфициране 
на началните събития, водещи до ранни 
предупреждения, и относно 
определянето на обстоятелствата, 
при които се изисква участниците на 
пазара и публичните администрации 
да изпращат уведомления за 
инцидентите.

(34) С цел да се даде възможност за 
правилното функциониране на мрежата 
за сътрудничество, на Комисията следва 
да бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на по-
подробното специфициране на 
началните събития, водещи до ранни 
предупреждения.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 17 и отразява новите изменения на 
докладчика по членове 9, 10 и 18 (вж. също така обосновката на член 18).

Изменение 134
Андреас Шваб
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Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) С цел да се осигурят еднакви 
условия за изпълнението на настоящата 
директива на Комисията следва да бъдат 
предоставени правомощия за 
изпълнение по отношение на 
сътрудничеството между 
компетентните органи и Комисията в 
рамките на мрежата за сътрудничество, 
достъпа до сигурната инфраструктура 
за обмен на информация, плана на 
Съюза за сътрудничество, форматите и 
процедурите, приложими при 
информирането на обществеността 
за инциденти, и стандартите и/или 
техническите спецификации, имащи 
отношение към МИС. Тези 
правомощия следва да се изпълняват в 
съответствие с Регламент (ЕС)
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

(36) С цел да се осигурят еднакви 
условия за изпълнението на настоящата 
директива, на Комисията следва да 
бъдат предоставени правомощия за 
изпълнение по отношение на 
сътрудничеството между единните 
звена за контакт и Комисията в 
рамките на мрежата за сътрудничество, 
без да се засягат съществуващите 
механизми за сътрудничество на 
национално равнище, общия набор от 
стандарти за взаимосвързаност и 
сигурност за сигурната инфраструктура 
за обмен на информация, плана на 
Съюза за сътрудничество и форматите и 
процедурите, приложими при 
уведомяването относно инциденти,
оказващи значително въздействие. 
Тези правомощия следва да се 
изпълняват в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 20. То има за цел да поправи грешка в 
предложението на Комисията относно съдържанието на предвидения акт за 
изпълнение, както и да отрази новото изменение, предложено по член 9, параграф 3.

Изменение 135
Висенте Мигел Гарсес Рамон
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Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) При прилагането на настоящата 
директива Комисията следва да 
поддържа според необходимостта 
връзка със съответните секторни 
комитети и със съответните органи, 
създадени на равнище ЕС, по-специално 
в сферата на енергетиката, транспорта и
здравеопазването.

(37) При прилагането на настоящата 
директива Комисията следва да 
поддържа според необходимостта 
връзка със съответните секторни 
комитети и със съответните органи, 
създадени на равнище ЕС, по-специално 
в сферата на енергетиката, транспорта, 
здравеопазването и въоръжените сили.

Or. es

Изменение 136
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Съображение 40а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Борбата срещу 
киберпрестъпността следва да се 
допълни с борбата срещу шпионажа 
между държавите, който нарушава 
суверенитета на ЕС и на неговите 
държави членки. Настоящата 
директива следва да защитава 
гражданите, предприятията, 
обществените и частните 
институции, както и държавите и 
правителствата, от извършители на 
обикновени престъпления, 
организирани групировки и шпионаж, 
включително киберпрестъпления.

Or. es

Изменение 137
Висенте Мигел Гарсес Рамон
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Предложение за директива
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Настоящата директива зачита
основните права и спазва принципите, 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз, и по-специално 
правото на зачитане на личния живот и 
личната кореспонденция, защитата на 
личните данни, свободата на 
стопанската инициатива, правото на 
собственост, правото на ефективни 
правни средства за защита и на съдебен 
процес. Настоящата директива трябва да 
бъде изпълнена в съответствие с тези 
правила и принципи.

(41) Настоящата директива в никакъв 
случай не следва да ограничава или 
отменя основните права и следва да
спазва принципите, признати в Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, и по-специално правото на 
зачитане на личния живот, правото на 
информация и комуникация, защитата 
на данни, свободата на стопанската 
инициатива, правото на собственост, 
правото на ефективни правни средства 
за защита и на съдебен процес. 
Настоящата директива трябва да бъде 
изпълнена в съответствие с тези правила 
и принципи.

Or. es

Изменение 138
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се определят 
мерки за гарантиране на високо общо 
ниво на мрежова и информационна 
сигурност (наричана по-долу „МИС“) в 
Съюза.

1. С настоящата директива се определят 
мерки за гарантиране на високо общо 
ниво на мрежова и информационна 
сигурност (наричана по-долу „МИС“) в 
Съюза, като се осигурява безопасна и 
надеждна цифрова среда, 
гарантирайки неутралността на 
мрежата и универсалното право на 
достъп до телекомуникациите и 
всички свързани с тях услуги.

Or. es
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Изменение 139
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определят се изисквания за сигурност 
за участниците на пазара и публичните 
администрации.

в) определят се изисквания за сигурност 
за участниците на пазара и публичните 
администрации, които гарантират да 
няма свобода за вземане на решение по 
собствена преценка.

Or. es

Изменение 140
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определят се изисквания за сигурност 
за участниците на пазара и публичните 
администрации.

в) определят се изисквания за сигурност 
за участниците на пазара.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с ограниченията в обсега на изменението по отношение 
на глава IV. Публичните администрации следва да не бъдат включени в обсега на 
глава IV поради ограниченото им значение за функционирането на вътрешния пазар и 
обществените им задачи за извършване на надлежна проверка. Поради тази причина 
не биха били подходящи същите задължения, като тези на участниците на пазара.

Изменение 141
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изискванията за сигурност, 
предвидени в член 14, не се прилагат 
за предприятията, предоставящи 
обществени съобщителни мрежи или 
обществено достъпни електронни 
съобщителни услуги по смисъла на
Директива 2002/21/ЕО, които 
отговарят на специфичните 
изисквания за сигурност и цялост, 
определени в членове 13а и 13б от 
посочената директива, нито към 
доставчиците на удостоверителни 
услуги.

заличава се

Or. es

Изменение 142
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Настоящата директива не засяга също 
така Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни, 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 и 
Регламента на Европейския парламент 
и на Съвета относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни.

5. Настоящата директива не засяга също 
така Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни, 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 и 
Регламент (EО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2000 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
институциите и органите на 
Общността и относно свободното 
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движение на такива данни. Всяко 
използване на лични данни следва да 
бъде ограничено до строго 
необходимото за целите на 
настоящата директива, и тези данни 
следва да бъдат възможно най-
анонимни, дори напълно анонимни.

Or. en

Изменение 143
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Обменът на информация в рамките на 
мрежата за сътрудничество по глава ІІІ 
и уведомленията за инциденти във 
връзка с МИС съгласно член 14 могат да 
изискват обработка на лични данни. 
Подобна обработка, необходима с цел 
да бъдат изпълнени целите на 
обществения интерес, които настоящата 
директива преследва, се разрешава от 
държавата членка в съответствие с 
член 7 от Директива 95/46/ЕО и 
Директива 2002/58/ЕО, така както е 
въведен в националното 
законодателство.

6. Обменът на информация в рамките на 
мрежата за сътрудничество по глава ІІІ 
и уведомленията за инциденти във 
връзка с МИС съгласно член 14 могат да 
изискват обработка на лични данни. 
Подобна обработка, необходима с цел 
да бъдат изпълнени целите на 
обществения интерес, които настоящата 
директива преследва, се разрешава от 
държавата членка в съответствие с 
член 7 от Директива 95/46/ЕО и 
Директива 2002/58/ЕО, така както е 
въведен в националното 
законодателство. Държавите членки 
гарантират, че участниците на 
пазара и компетентните органи не се 
подвеждат под отговорност за 
използването на лични данни, които 
са необходими за обмен на 
информация в рамките на мрежата 
за сътрудничество.

Or. en

Изменение 144
Тоан Мандерс
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Предложение за директива
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки имат право да
приемат или запазват разпоредби, които 
гарантират по-високо ниво на 
сигурност, без това да засяга техните 
задължения съгласно законодателството 
на Съюза.

Държавите членки приемат или запазват 
разпоредби, които гарантират по-високо 
ниво на сигурност, като се засягат
техните задължения съгласно 
законодателството на Съюза и целите 
на националната сигурност.

Or. en

Изменение 145
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 3 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „киберустойчивост“ означава 
способността на дадена мрежова и 
информационна система да устои и 
да се възстанови до цялостния си 
оперативен капацитет след 
инциденти, включващи, но без да се 
ограничават до, техническа 
неизправност, енергийна авария или 
инциденти, свързани със 
сигурността;

Or. en

Изменение 146
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 3 – точка 3



AM\1004135BG.doc 29/77 PE519.685v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „риск“ означава обстоятелство или 
събитие, което има потенциално 
неблагоприятно отражение върху 
сигурността;

(3) „риск“ означава разумно 
откриваемо обстоятелство или 
събитие, което има потенциално 
неблагоприятно отражение върху 
сигурността;

Or. en

Изменение 147
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „услуга на информационното 
общество“ означава услуга по смисъла 
на член 1, точка 2 от 
Директива 98/34/ЕО;

заличава се

Or. en

Изменение 148
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 3 – точка 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доставчик на услуги на 
информационното общество, които 
правят възможно предоставянето на 
други услуги на информационното 
общество, неизчерпателен списък на 
които е даден в приложение II;

заличава се

Or. en
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Изменение 149
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 3 – точка 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оператор на критична 
инфраструктура, която е от основно 
значение за поддържането на особено 
важни икономически и обществени 
дейности в сферата на енергетиката, 
транспорта, банковото дело, 
фондовите борси и здравеопазването, 
неизчерпателен списък на които е даден 
в приложение II;

б) оператор на критична 
инфраструктура, която е от основно 
значение за поддържането на 
икономическа стабилност и 
устойчивост, обществено здраве, 
обществена безопасност или 
комбинация от тях, и чието 
прекъсване или разрушаване би 
оказало значително въздействие в 
дадена държава членка в резултат на 
неспособност за поддържане на тези 
функции, неизчерпателен списък на 
които е даден в приложение II;

Or. en

Изменение 150
Филип Жювен, Мариел Гало

Предложение за директива
Член 3 – точка 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оператор на критична 
инфраструктура, която е от основно 
значение за поддържането на особено 
важни икономически и обществени 
дейности в сферата на енергетиката, 
транспорта, банковото дело, фондовите 
борси и здравеопазването, 
неизчерпателен списък на които е даден 
в приложение II;

б) оператор на критична 
инфраструктура, която е от основно 
значение за поддържането на особено 
важни икономически и обществени 
дейности в сферата на енергетиката, 
транспорта, банковото дело, фондовите 
борси и здравеопазването, 
неизчерпателен списък на които е даден 
в приложение II, доколкото 
съответните мрежови и 
информационни системи са пряко 
свързани с нея;

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се въведе подход „спрямо инфраструктура“ вместо изцяло 
„секторен“ подход. Всъщност не всички мрежови и информационни системи на даден 
оператор на критична инфраструктура са „критични“, в смисъл, че са от 
съществено значение за поддържането на жизненоважни дейности (например 
мрежови и информационни системи, свързани с поддръжката на оборудването). 
Единствено тези мрежови и информационни системи, които са пряко свързани с 
критичната инфраструктура, следва да бъдат предмет на настоящата директива.

Изменение 151
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „микропредприятие“, както е 
посочено в член 2, параграф 3 от 
Препоръка 2003/361/EО на Комисията 
от 6 май 2003 г.1 относно 
определението на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, не е 
„участник на пазара“ в обхвата на 
настоящото определение, освен ако 
не изпълнява дейността на дъщерно 
предприятие за оператор на 
критична инфраструктура, както е 
посочено по смисъла на точка б) от 
първия параграф на настоящата 
точка.
_____________
1 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

Or. en

Изменение 152
Андреас Шваб, Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се
Принцип

Държавите членки гарантират 
високо ниво на сигурност на 
мрежовите и информационните 
системи на тяхна територия в 
съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Необходимо е заличаване, за да се избегне дублиране на член 1, параграф 1. Освен това 
държавите членки могат да гарантират съответствието спрямо изискванията, 
посочени в настоящата директива, единствено за адресите. Общ принцип за 
гарантиране на високо равнище на сигурност не е приложим.

Изменение 153
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират високо 
ниво на сигурност на мрежовите и 
информационните системи на тяхна 
територия в съответствие с настоящата 
директива.

Държавите членки гарантират високо 
ниво на сигурност на мрежовите и 
информационните системи на тяхна 
територия в съответствие с настоящата 
директива. Борбата срещу 
киберпрестъпността се допълва с 
борбата срещу шпионажа между 
държавите, който нарушава 
суверенитета на ЕС и на неговите 
държави членки.

Or. es
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Изменение 154
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) планове за научноизследователска и 
развойна дейност и описание на начина, 
по който в тях са отразени набелязаните 
приоритети.

д) планове за научноизследователска и 
развойна дейност и описание на начина, 
по който в тях са отразени набелязаните 
приоритети, в които важна роля имат 
университетите и 
изследователските центрове.

Or. es

Изменение 155
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) програми за качество, създадени с 
възможно най-голямо старание и 
необходимата развойна дейност за 
прилагане и разширяване на 
настоящата директива; създаването 
на всяко приложение се извършва с 
многократно използващ се код и, 
доколкото е възможно, трябва да се 
направи с използването на свободен 
софтуер.

Or. es

Изменение 156
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) план за оценка на риска с цел
установяване на рисковете и оценка на 
въздействието на потенциалните 
инциденти;

а) рамка за управление на риска с цел 
създаване на методика за 
установяването, приоритизирането, 
оценката и обработката на 
рисковете, оценката на въздействието 
на потенциалните инциденти, 
възможностите за превенция и 
контрол, както и за определяне на 
критериите за избор на евентуални 
мерки за противодействие;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 29. Предложението на Комисията би било 
твърде широкообхватно що се отнася до въпроси, свързани с националната сигурност 
на държавите членки, и би направило плана за сътрудничество неприложим и твърде 
сложен, за да бъде ефективен.

Изменение 157
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) план за оценка на риска с цел 
установяване на рисковете и оценка на 
въздействието на потенциалните 
инциденти;

а) план за оценка на риска с цел 
установяване на рисковете и оценка на 
въздействието на потенциалните 
инциденти; планът следва да бъде 
преразглеждан и актуализиран всяка 
година;

Or. en

Изменение 158
Висенте Мигел Гарсес Рамон
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) публикуване на онлайн 
директория, съдържаща всички 
субекти, които отговарят на 
условията за управление на риска и 
информацията, посочени в 
директивата, като се гарантира да 
не се ограничава правото на 
информация на гражданите на всяка 
държава членка и да се изиска 
изготвянето на план за прозрачност в 
управлението и процедурите, 
свързани с МИС.

Or. es

Изменение 159
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подобряване на съхранението и 
използването на пароли, както и 
засилване на употребата на хеш-
функция или услуги за управление на 
пароли;

Or. en

Изменение 160
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква гб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) да се обърне специално внимание 
на най-уязвимите социални 
прослойки, каквито са гражданите, 
засегнати от цифровото разделение 
или малцинствата, изложени на риск 
в социалните мрежи;

Or. es

Изменение 161
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националната стратегия за МИС и 
националният план за сътрудничество за 
МИС се предоставят на Комисията в 
едномесечен срок след тяхното 
приемане.

3. Националната стратегия за МИС и 
националният план за сътрудничество за 
МИС се предоставят на Комисията в 
тримесечен срок след тяхното 
приемане.

Or. en

Изменение 162
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
национален компетентен орган по 
сигурността на мрежовите и 
информационните системи 
(„компетентния орган“).

1. Всяка държава членка определя един 
или повече граждански национални 
компетентни органи по сигурността 
на мрежовите и информационните 
системи (наричани по-долу
„компетентния орган/компетентните 
органи“).



AM\1004135BG.doc 37/77 PE519.685v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 32 и има за цел да поясни допълнително вида 
институция, която следва да изпълнява ролята на национален компетентен орган.

Изменение 163
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи следят за 
прилагането на настоящата директива 
на национално равнище и спомагат за 
последователното ѝ прилагане в целия 
Съюз.

2. Компетентните органи следят за 
прилагането на настоящата директива 
на национално равнище и спомагат за 
последователното ѝ прилагане в целия 
Съюз. Те ще извършват също така 
наблюдение относно приложението 
на аспектите на МИС в нейната 
област.

Or. es

Изменение 164
Андреас Шваб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато държава членка определя 
повече от един компетентен орган, 
тя определя граждански национален 
орган, например компетентен орган, 
за национално единно звено за 
контакт по сигурността на 
мрежовите и информационните 
системи (наричано по-долу „единно 
звено за контакт“). Когато държава 
членка определя само един 
компетентен орган, този 
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компетентен орган изпълнява 
функцията и на единно звено за 
контакт.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 33 и е в съответствие с новото изменение 
по член 6, параграф 1, внесено от докладчика. То има за цел да поясни допълнително 
вида институция, която следва да изпълнява ролята на единно звено за контакт.

Изменение 165
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи получават 
уведомленията за настъпили инциденти 
от публичните администрации и
участниците на пазара, както е посочено 
в член 14, параграф 2, и разполагат с 
правомощията за прилагане и 
изпълнение, посочени в член 15.

4. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи и единните 
звена за контакт, при 
целесъобразност съгласно параграф 2а 
от настоящия член, получават 
уведомленията за настъпили инциденти 
от участниците на пазара, както е 
посочено в член 14, параграф 2, и 
разполагат с правомощията за прилагане 
и изпълнение, посочени в член 15.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 37. То има за цел да изясни ролята на 
различните органи, за да се избегне дублиране на уведомленията както на 
компетентните органи, така и на единните звена за контакт. Като се има предвид, 
че в някои сектори уведомленията относно инцидентите вече са предоставени на 
органите на Съюза, следва да се избягва дублиране.

Изменение 166
Андреас Шваб
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато законодателството на 
Съюза предвижда специфичен за 
сектора надзорен или регулаторен 
орган на Съюза, наред с другото по 
отношение на сигурността на 
мрежовите и информационните 
системи, този орган получава 
уведомления за инциденти в 
съответствие с член 14, параграф 2, 
от съответните участници на пазара 
в този сектор, като му се 
предоставят правомощията за 
прилагане и изпълнение, посочени в 
член 15. Въпросният орган на Съюза 
си сътрудничи тясно с 
компетентните органи и единното 
звено за контакт в приемащата 
държава членка по отношение на 
тези задължения. Единното звено за 
контакт в приемащата държава 
членка представлява органа на Съюза 
по отношение на задълженията, 
посочени в глава III.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 37. То има за цел да изясни ролята на 
различните органи, за да се избегне дублиране на уведомленията както на 
компетентните органи, така и на единните звена за контакт. Като се има предвид, 
че в някои сектори уведомленията относно инцидентите вече са предоставени на 
органите на Съюза, следва да се избягва дублиране.

Изменение 167
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи и 
Комисията изграждат мрежа („мрежа за 
сътрудничество“) с цел да си 
сътрудничат в борбата с рисковете и
инцидентите, засягащи мрежовите и 
информационните системи.

1. Единните звена за контакт и 
Комисията, както и ENISA — по 
искане от тяхна страна, изграждат 
мрежа („мрежа за сътрудничество“) с 
цел да си сътрудничат при
разработването на мерки за 
откриването, анализа и борбата по 
въпроси, свързани със сигурността и 
рисковете или инцидентите, засягащи 
мрежовите и информационните 
системи.

Or. el

Изменение 168
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мрежата за сътрудничество осигурява 
постоянна комуникация между 
Комисията и компетентните органи. 
При поискване Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност 
(„ENISA“) оказва съдействие на 
мрежата за сътрудничество, като й
предоставя експертни познания и 
консултации.

2. Мрежата за сътрудничество осигурява 
постоянна комуникация между 
Комисията и единните звена за 
контакт. При поискване Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност („ENISA“) оказва съдействие 
на мрежата за сътрудничество, като ѝ
предоставя експертни познания и 
консултации. При целесъобразност,
участниците на пазара и 
доставчиците на решения за 
киберсигурност могат също така да 
бъдат поканени да участват в 
дейностите на мрежата за 
сътрудничество, посочени в 
параграф 3, букви ж), з) и и).

Or. en
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Обосновка

В допълнение към измененията, внесени от докладчика, позволяващи включването на 
участниците на пазара в мрежата за сътрудничество, следва също така да се обърне 
внимание на участието на доставчиците на киберсигурност, което може да добави 
значителна стойност, тъй като тези организации могат да предоставят данни 
относно кибернетичните заплахи, събрани от техните клиенти, както и 
консолидиран набор от изисквания, предизвикателства и най-добри практики в широк 
диапазон от клиентски групи.

Изменение 169
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) редовно публикуват на общ уебсайт 
неповерителна информация относно 
актуални ранни предупреждения и 
координирани отговори;

в) редовно публикуват информацията
относно актуални ранни 
предупреждения и координирани 
отговори в преобладаващото цифрово 
пространство, където се предоставя 
консултация, освен чрез 
уебсайтовете, и чрез мобилни 
телефони и таблети;

Or. es

Изменение 170
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 8 - параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съвместно обсъждат и оценяват по 
искане на някоя от държавите членки 
или на Комисията една или няколко 
национални стратегии за МИС и 
национални планове за сътрудничество 
за МИС, посочени в член 5, в рамките 
на приложното поле на настоящата 

г) съвместно обсъждат и оценяват една 
или няколко национални стратегии за 
МИС и национални планове за 
сътрудничество за МИС, посочени в 
член 5, в рамките на приложното поле 
на настоящата директива;
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директива;

Or. en

Обосновка

Възможността за индивидуални искания от страна на държавите членки или на 
Комисията би била твърде всеобхватна и би накърнила предпоставките за 
конструктивното функциониране на такава мрежа за сътрудничество.

Изменение 171
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съвместно обсъждат и оценяват по 
искане на някоя от държавите членки 
или на Комисията ефективността на 
CERT, по-специално когато на равнище 
Съюза се провеждат учения за МИС;

д) съвместно обсъждат и оценяват 
ефективността на CERT, по-специално 
когато на равнище Съюза се провеждат 
учения за МИС;

Or. en

Обосновка

Възможността за индивидуални искания от страна на държавите членки или на 
Комисията би била твърде всеобхватна и би накърнила предпоставките за 
конструктивното функциониране на такава мрежа за сътрудничество.

Изменение 172
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) си сътрудничат и обменят 
информация по всички имащи 
отношение въпроси с Европейския 
център по киберпрестъпността към 
Европол и с всички останали имащи 

е) си сътрудничат и обменят експертен 
опит относно имащи отношение 
въпроси във връзка с мрежовата и 
информационната сигурност, по-
специално в сферата на защитата на 
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отношение европейски органи, по-
специално в сферата на защитата на 
данни, енергетиката, транспорта, 
банковото дело, фондовите борси и 
здравеопазването;

данни, енергетиката, транспорта, 
банковото дело, финансовите пазари и 
здравеопазването, с Европейския 
център по киберпрестъпността към 
Европол и с други имащи отношение 
европейски органи;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 44. То има за цел да изясни вида 
информация, която се обменя с EC3 и други имащи отношение европейски органи.

Изменение 173
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) организират редовно партньорски 
проверки на капацитета и 
готовността;

заличава се

Or. en

Обосновка

Докладчикът подкрепя мрежата за сътрудничество; при все това партньорските 
проверки биха могли да попречат на съществени аспекти от националната сигурност, 
които няма да бъдат обхванати от член 114 от ДФЕС.

Изменение 174
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) разработват, в сътрудничество с 
ENISA, насоки за специфични за 
сектора критерии за уведомленията 
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относно значителни инциденти, в 
допълнение към параметрите, 
посочени в член 14, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение следва да бъде въведено след изменение 45 (член 6, параграф 3, 
буква иа) (нова). Позоваването на член 14, параграф 2, следва да се разглежда 
съвместно с изменения 56, 57, 58 и 59. Въпреки че настоящата директива предвижда 
хоризонтални междусекторни критерии за уведомление, е необходимо да се определят 
специфични за сектора критерии. За да се постигне специфично за сектора 
приложение в рамките на Съюза, критериите следва да бъдат разработени в 
рамките на мрежата и в сътрудничество с ENISA.

Изменение 175
Филип Жювен, Мариел Гало

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Компетентните органи се 
консултират със съответните 
публични администрации и 
участници на пазара преди всеки 
обмен, в рамките на мрежата за 
сътрудничество, на чувствителна и 
поверителна информация относно 
рисковете и инцидентите, оказващи 
влияние върху техните мрежови и 
информационни системи.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да направи процедурата за обмен на информация 
чрез мрежата за сътрудничество по-всеобхватна, като се вземат предвид 
възможните коментари и забележки от страна на публичните администрации или 
участниците на пазара във връзка с чувствителната или поверителната информация 
относно рисковете и инцидентите, оказващи влияние върху техните мрежови и 
информационни системи. Компетентните органи могат да вземат предвид тези 
забележки въпреки необвързващия им характер.
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Изменение 176
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя необходимата уредба, с която 
да улесни сътрудничеството между 
компетентните органи и Комисията, 
посочено в параграфи 2 и 3. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 19, 
параграф 2.

4. Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя необходимата уредба, с която 
да улесни сътрудничеството между 
компетентните органи и Комисията, 
посочено в параграфи 2 и 3. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 19, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 177
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Лични данни се съобщават 
единствено на получатели, за които 
обработването на посочените данни 
се налага с оглед изпълнението на 
задачите им, произтичащи от 
подходящо правно основание. 
Оповестените данни се ограничават 
до това, което е необходимо за 
изпълнението на задачите им. 
Осигурява се спазване на принципа за 
ограничаване в рамките на целта. За 
целите на настоящата директива се 
уточнява срокът за съхраняване на 
посочените данни.

Or. en
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Изменение 178
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Критериите за участие на 
държавите членки в сигурната 
система за обмен на информация, за 
да се гарантира, че от страна на 
всички участници е гарантирано 
високо равнище на сигурност и 
устойчивост на всички етапи от 
обработването, включително чрез 
подходящи мерки за поверителност и 
сигурност, в съответствие с 
членове 16 и 17 на Директива 95/46/ЕО 
и членове 21 и 22 на Регламент (ЕО)
№ 45/2001.

Or. en

Изменение 179
Андреас Шваб, Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 18 за определяне 
на критериите, които една държава 
членка трябва да изпълни, за да 
получи разрешение да участва в 
сигурната система за обмен на 
информация по отношение на:

заличава се

а) наличието на сигурна и устойчива 
комуникационна и информационна 
инфраструктура на национално 
равнище, която има обща и 
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оперативна съвместимост със 
сигурната система за обмен на 
информация, посочена в член 7, 
параграф 3, и
б) наличието на достатъчно 
технически, финансови и човешки 
ресурси и адекватни процедури за 
нейните компетентни органи и 
CERT, които да дават възможност за 
ефективно, ефикасно и сигурно 
участие в сигурната система за обмен 
на информация по член 6, параграф 3, 
член 7, параграф 2 и член 7, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Заменя изменение 47.

Изменение 180
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 18 за определяне на критериите, 
които една държава членка трябва да 
изпълни, за да получи разрешение да 
участва в сигурната система за обмен на 
информация по отношение на:

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 181
Андреас Шваб, Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема решения относно достъпа на 
държавите членки до сигурната 
инфраструктура в съответствие с 
критериите, посочени в 
параграфи 2 и 3. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 19, параграф 3.

3. Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема общ набор от стандарти за 
взаимосвързаност и сигурност, които 
единните звена за контакт 
изпълняват преди обмен на 
чувствителна и поверителна 
информация в мрежата за 
сътрудничество. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 19, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Следва да се разработи общ набор от стандарти за взаимосвързаност и сигурност с 
цел защита на информацията и постигане на прозрачен процес и по-засилен обмен на 
информация между държавите членки въз основа на взаимно доверие.

Изменение 182
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи или 
Комисията изпращат ранни 
предупреждения в мрежата за 
сътрудничество относно онези рискове 
и инциденти, които отговорят поне на 
едно от следните условия:

1. Единните звена за контакт или 
Комисията, или ENISA изпращат ранни 
предупреждения в мрежата за 
сътрудничество относно онези рискове 
и инциденти, които отговорят поне на 
едно от следните условия:

Or. el

Изменение 183
Андреас Шваб
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) мащабът им се увеличава бързо или 
може да се увеличи бързо;

заличава се

Or. en

Обосновка

Този критерий би бил винаги изпълнен и би предизвикал непропорционално голям брой 
ранни предупреждения, които надхвърлят възможностите на органите. Освен това 
увеличаването на риска или инцидента само по себе си не е задължително да изисква 
действия на равнище на Съюза.

Изменение 184
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) превишават или може да превишат
националния капацитет за отговор;

б) единното звено за контакт оценява 
дали рискът или инцидентът 
потенциално превишава националния 
капацитет за отговор;

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел допълнително да уточни критериите относно ранните 
предупреждения. Следва да бъдат извършени допълнителни спецификации чрез 
делегирани актове, за да се осигури техническа неутралност и да се отразят 
специфичните за сектора условия.

Изменение 185
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засягат или може да засегнат
повече от една държава членка.

в) единното звено за контакт или 
Комисията оценят дали рискът или 
инцидентът засяга повече от една 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел допълнително да уточни критериите относно ранните 
предупреждения. Следва да бъдат извършени допълнителни спецификации чрез 
делегирани актове, за да се осигури техническа неутралност и да се отразят 
специфичните за сектора условия.

Изменение 186
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Членовете на мрежата за 
сътрудничество правят публично 
достъпна само получената 
информация относно рисковете или 
инцидентите, след като са получили 
одобрение от нотифициращия 
компетентен национален орган. 

Or. en

Изменение 187
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 10 -–параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сътрудничество с Комисията 
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ENISA развива и управлява механизъм 
за ранно предупреждение и реагиране 
от европейски мащаб, който действа 
в допълнение към собствените 
механизми на отделните държави-
членки.

Or. el

Изменение 188
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на държава членка или 
по собствена инициатива Комисията 
може да поиска една държава членка 
да предостави всякаква имаща 
отношение информация по конкретен 
риск или инцидент.

заличава се

Or. en

Обосновка

В параграф 1 от настоящия член вече е конкретизирано при какви условия се 
изпращат ранни предупреждения. Следователно възможността за допълнителни 
неопределени искания от страна на Комисията или от отделни държави членки би 
било прекалено и би подкопало конструктивното сътрудничество.

Изменение 189
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато рискът или инцидентът, за 
който е изпратено ранно 
предупреждение, е с предполагаем 

4. Когато рискът или инцидентът, за 
който е изпратено ранно 
предупреждение, е с предполагаем 
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престъпен характер, компетентните 
органи или Комисията уведомяват
Европейския център по 
киберпрестъпността към Европол.

сериозен престъпен характер и когато 
съответният участник на пазара е 
докладвал за инциденти с 
предполагаем сериозен престъпен 
характер, както е посочено в член 15, 
параграф 4, държавите членки 
гарантират, че Европейският център 
по киберпрестъпността към Европол е 
уведомен, когато е уместно.

Or. en

Обосновка

Това изменение заменя изменение 50. Съгласно принципа на законосъобразност, 
органите, различни от правоприлагащите органи, не могат да бъдат обвързани от 
този принцип и автоматично съобщават предполагаеми престъпни инциденти. 
Контактите между неправоприлагащите органи и ЕС3 не могат да бъдат регулирани 
в рамките на контекста на настоящата директива.

Изменение 190
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Членовете на мрежата за 
сътрудничество не оповестяват 
публично никаква получена 
информация, отнасяща се до рискове 
и инциденти съгласно параграф 1, без 
да са получили предварително 
одобрение от нотифициращото
единно звено за контакт.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да запази доверието и да насърчи споделянето на 
информация чрез координиране на публикуването на ранни предупреждения.
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Изменение 191
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Членовете на мрежата за 
сътрудничество, както и Комисията, 
не оповестяват публично никаква 
получена информация, отнасяща се до 
рискове и инциденти съгласно 
параграф 1, без да са получили 
предварително одобрение от 
нотифициращото единно звено за 
контакт; освен това, преди 
споделянето на информация в 
мрежата за сътрудничество, 
нотифициращото единно звено за 
контакт уведомява пазарния 
участник, за когото се отнася 
информацията, относно 
намеренията си и, ако счете за 
уместно, прави съответната 
информация анонимна.

Or. en

Обосновка

От значение е да се изгради доверие и да се насърчи споделянето на информация. Без 
тези предпазни мерки, националните компетентни органи и участниците на пазара 
най-вероятно биха се въздържали от оповестяване на инциденти и от споделяне на 
информация.

Изменение 192
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С координиран план за отговор се 
осигуряват достатъчно съкращения
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Or. en

Изменение 193
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

План на Съюза за сътрудничество за 
МИС

План на Съюза за сътрудничество и 
европейска стратегия за МИС

Or. es

Изменение 194
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Планът за сътрудничество на 
Съюза МИС е разработен с цел да бъде 
съгласуван с националните МИС 
стратегии и планове за 
сътрудничество, съгласно член 5 от 
настоящата директива, 
включително, когато е уместно, със 
списъка, посочен в съображение 13а.

Or. en

Обосновка

Вж. изменението, внесено от Кристиан Енгстрьом, съображение 13а (ново)

Изменение 195
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга възможността мрежата 
за сътрудничество да провежда 
неофициално международно 
сътрудничество, Съюзът може да 
сключва международни споразумения с 
трети държави или международни 
организации, които да дават възможност 
за участие в някои от дейностите на 
мрежата за сътрудничество и да ги 
организират. Подобни споразумения 
отчитат необходимостта да се гарантира 
надеждна защита на личните данни, 
които са в обращение в мрежата за 
сътрудничество.

Без да се засяга възможността мрежата 
за сътрудничество да провежда 
неофициално международно 
сътрудничество, Съюзът може да 
сключва международни споразумения с 
трети държави или международни 
организации, които да дават възможност 
за участие в някои от дейностите на 
мрежата за сътрудничество и да ги 
организират. Подобни споразумения 
отчитат необходимостта да се гарантира 
надеждна защита на личните данни, 
които са в обращение в мрежата за 
сътрудничество. На международно 
равнище Съюзът има за цел да окаже 
въздействие на доставчиците на 
социални мрежови услуги, така че
намирането на адекватни мерки за 
сигурност да бъде оставено на 
потребителя, но автоматично се 
предоставя максимум сигурност и 
криптиране на съобщенията, след 
което потребителят може за 
специфични цели съзнателно да 
позволи настройките за сигурност да 
бъдат не толкова строги.

Or. en

Изменение 196
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга възможността мрежата 
за сътрудничество да провежда 
неофициално международно 
сътрудничество, Съюзът може да 
сключва международни споразумения с 
трети държави или международни 

Без да се засяга възможността мрежата 
за сътрудничество да провежда 
неофициално международно 
сътрудничество, Съюзът може да 
сключва международни споразумения с 
трети държави или международни 
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организации, които да дават възможност 
за участие в някои от дейностите на 
мрежата за сътрудничество и да ги 
организират. Подобни споразумения 
отчитат необходимостта да се гарантира 
надеждна защита на личните данни, 
които са в обращение в мрежата за 
сътрудничество.

организации, които да дават възможност 
за участие в някои от дейностите на 
мрежата за сътрудничество и да ги 
организират. Подобни споразумения 
отчитат необходимостта да се гарантира 
надеждна защита на личните данни, 
които са в обращение в мрежата за 
сътрудничество. Тези споразумения 
следва също така да запазят 
суверенитета на ЕС и 
независимостта на неговите 
институции и на държавите членки.

Or. es

Изменение 197
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Равнище на критичност на 

участниците на пазара
Държавите членки могат да 
определят равнището на критичност 
на участниците на пазара, като 
вземат предвид спецификите на 
секторите, на параметрите, 
включително значението на 
определен участник на пазара за 
поддържане на достатъчно равнище 
на секторната услуга, броят на 
страните, които участникът на 
пазара снабдява, и периода от време 
до прекъсването на основните услуги 
на участника на пазара, които имат 
отрицателно въздействие върху 
поддържането на жизненоважни 
икономически и социални дейности.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е част от глава IV и следва да предшества член 14, който се намира 
след него. Този член има за цел да позволи по-диференцирана класификация на 
приложение II и в последствие на задълженията, посочени в глава IV. Уведомление 
относно инцидентите се извършва от всички участници на пазара независимо от 
равнището на тяхната критичност, докато формата на одитите на сигурността 
може да бъде адаптирана към конкретното равнище на критичност на пазарния 
участник.

Изменение 198
Андреас Шваб

Предложение за директива
Глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Сигурност на мрежите и 
информационните системи на 
публичните администрации и на 
участниците на пазара

Сигурност на мрежите и 
информационните системи на 
участниците на пазара

Or. en

Обосновка

Въвеждане в съответствие с проектодоклада.

Изменение 199
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
публичните администрации и 
участниците на пазара предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за управление на 
рисковете, пред които е изправена 
сигурността на мрежите и 
информационните системи, които 

1. Държавите членки гарантират, че 
публичните администрации и 
участниците на пазара предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за управление на 
рисковете, пред които е изправена 
сигурността на мрежите и 
информационните системи, които 
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контролират и използват като част от 
дейността си. Тези мерки гарантират 
ниво на сигурност, съответстващо на 
съществуващия риск с оглед на 
последните постижения в тази 
сфера. Предприемат се по-специално 
мерки с цел предотвратяване и 
намаляване до минимум на отражението 
на инциденти, засягащи техните мрежи 
и информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на услугите, които се 
поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

контролират и използват като част от 
дейността си. Тези мерки гарантират 
ниво на сигурност, съответстващо на 
съществуващия риск. Предприемат се 
по-специално ефективни и 
пропорционални мерки с цел 
предотвратяване и намаляване до 
минимум на отражението на инциденти, 
засягащи техните мрежи и 
информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на основните услуги, 
които се поддържат от тези мрежи и 
информационни системи. Когато е 
необходимо, публичните 
администрации и участниците на 
пазара, за собствена сметка, също 
трябва да вземат съответни и 
незабавни мерки за преодоляване на 
всеки нов, непредвиден риск относно 
сигурността и за възстановяване на 
нормалното равнище на сигурност на 
услугата.

Or. en

Изменение 200
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
публичните администрации и 
участниците на пазара предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за управление на 
рисковете, пред които е изправена 
сигурността на мрежите и 
информационните системи, които 
контролират и използват като част от 
дейността си. Тези мерки гарантират 
ниво на сигурност, съответстващо на 

1. Държавите членки гарантират, че 
участниците на пазара предприемат 
подходящи и пропорционални 
технически и организационни мерки за 
управление на рисковете, пред които е 
изправена сигурността на мрежите и 
информационните системи, които 
контролират и използват като част от 
дейността си. Тези мерки гарантират 
ниво на сигурност, съответстващо на 
съществуващия риск с оглед на 



AM\1004135BG.doc 59/77 PE519.685v01-00

BG

съществуващия риск с оглед на 
последните постижения в тази сфера. 
Предприемат се по-специално мерки с 
цел предотвратяване и намаляване до 
минимум на отражението на инциденти, 
засягащи техните мрежи и 
информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на услугите, които се 
поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

последните постижения в тази сфера. 
Предприемат се по-специално мерки с 
цел предотвратяване и намаляване до 
минимум на отражението на инциденти, 
засягащи техните мрежи и 
информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на услугите, които се 
поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

Or. en

Обосновка

Това изменение заменя изменение 55.

Изменение 201
Филип Жювен, Мариел Гало

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 3, параграф 8, буква б) 
операторите на критична 
инфраструктура уведомяват само за 
тези инциденти, както е посочено в 
предните параграфи, които са пряко 
свързани със защитата на 
критичната инфраструктура.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява промените, въведени в член 3, параграф 8, буква б) относно 
определянето на втори вид участник на пазара (оператор на критична 
инфраструктура). Всъщност не всички мрежови и информационни системи на един 
оператор на критична инфраструктура са „критични“, в смисъл, че са от значение за 
поддържането на жизненоважни дейности. Единствено тези мрежови и 
информационни системи, които са пряко свързани с критичната инфраструктура 
следва да бъдат предмет на настоящата директива.
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Изменение 202
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези параметри се конкретизират 
допълнително в съответствие с 
член 8, параграф 3, буква иб).

Or. en

Обосновка

Това изменение следва да се намира след изменения 57, 58, 50, като трето изречение в 
параграф 2. Това изменение се отнася до новото изменение относно насоките, внесени 
към член 8, параграф 3.

Изменение 203
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Производителите на софтуер са 
отговорни за преодоляване на 
нарушения на сигурността, в 
рамките на 24 часа, след като са били 
информирани за сериозни инциденти 
и 72 часа за инциденти, чиито 
последици е малко вероятно да 
предизвикат значителни финансови 
загуби или сериозно нарушаване на 
неприкосновеността на личния 
живот.

Or. en
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Изменение 204
Филип Жювен, Мариел Гало

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За да се прецени дали даден 
инцидент има значително 
въздействие върху сигурността на 
основните услуги, които предоставят 
публичните администрации и 
участниците на пазара, се вземат 
предвид следните критерии:
а) броят на потребителите, зависещи 
от тази основна услуга, които са 
засегнати от инцидента;
б) интензивността на щетата, 
причинена на тези потребители;
в) продължителността на 
инцидента;
г) икономическото и социалното 
въздействие на инцидента;
д) въздействието върху личните 
данни на потребителите, ако те са 
засегнати.

Or. en

Обосновка

Необходимо е понятието „значително въздействие“ да бъде конкретизирано, за да се 
изяснят по-добре инцидентите, които трябва да бъдат докладвани. Този списък не е 
изчерпателен и могат да бъдат взети предвид и други критерии, в зависимост от 
особеностите на инцидента.

Изменение 205
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Производителите на търговски 
софтуер не попадат в обхвата на 
защитата на клаузите за 
„освобождаване от отговорност“, 
когато е възможно да се докаже, че 
продуктите им не са подходящо 
проектирани, за да се справят с 
предвидими заплахи срещу 
сигурността.

Or. en

Изменение 206
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Съответният надзорен орган 
информира обществеността или 
изисква доставчикът на 
удостоверителна услуга да направи 
това. Уведомяването и 
публикуването обикновено се случват 
възможно най-бързо; при все това 
доставчикът на удостоверителна 
услуга може да поиска забавяне на 
удостоверяването и публикуването, за 
да могат да бъдат поправени 
уязвимите места. Ако надзорният 
орган разреши подобно забавяне, то е 
не по-дълго от 45 дни и отговорният 
субект трябва да приеме да обезщети 
всички доверяващи се страни, 
независимо от местоположението 
им в света, за загуби, които 
произтичат пряко от забавянето на 
уведомлението.

Or. en
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Изменение 207
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган може да 
информира обществеността или да 
изиска това да бъде направено от 
публичните администрации и 
участниците на пазара, в случай че 
прецени, че разкриването на инцидента 
е в интерес на обществото. Веднъж 
годишно компетентният орган предава 
обобщен доклад до мрежата за 
сътрудничество относно получените 
уведомления и предприетите действия в 
съответствие с настоящия параграф.

4. Компетентният орган може да 
информира обществеността или да 
изиска това да бъде направено от 
публичните администрации и 
участниците на пазара, в случай че 
прецени, че разкриването на инцидента 
е в интерес на обществото. Веднъж 
годишно компетентният орган предава 
обобщен доклад до мрежата за 
сътрудничество относно получените 
уведомления и предприетите действия в 
съответствие с настоящия параграф. В 
случай на инциденти, съобщени на 
мрежата за сътрудничество, 
съгласно член 8, други национални 
компетентни органи правят 
публично достъпна всяка получена 
информация относно рискове или 
инциденти, след като са били 
одобрени от нотифициращия 
компетентен национален орган. 

Or. en

Изменение 208
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган може да 
информира обществеността или да 
изиска това да бъде направено от 
публичните администрации и 

4. Компетентният орган може да 
информира обществеността или да 
изиска това да бъде направено от 
публичните администрации и 
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участниците на пазара, в случай че 
прецени, че разкриването на инцидента 
е в интерес на обществото. Веднъж 
годишно компетентният орган предава 
обобщен доклад до мрежата за 
сътрудничество относно получените 
уведомления и предприетите действия в 
съответствие с настоящия параграф.

участниците на пазара, в случай че 
прецени, че разкриването на инцидента 
е в интерес на обществото. Веднъж 
годишно компетентният орган предава 
обобщен доклад до мрежата за 
сътрудничество относно получените 
уведомления и предприетите действия в 
съответствие с настоящия параграф. В 
годишния доклад се включва най-
малко, както броят на направените 
предупреждения, така и разбивка на 
същите според тяхното естество. 
Той е на разположение на 
обществеността в съвместим 
формат, който позволява 
публикуването му на всеки портал за 
открити данни, който желае да го
публикува.

Or. es

Изменение 209
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган може да 
информира обществеността или да 
изиска това да бъде направено от 
публичните администрации и 
участниците на пазара, в случай че 
прецени, че разкриването на 
инцидента е в интерес на 
обществото. Веднъж годишно 
компетентният орган предава 
обобщен доклад до мрежата за 
сътрудничество относно получените 
уведомления и предприетите действия в 
съответствие с настоящия параграф.

4. След консултация с 
нотифицирания компетентен орган и 
съответния участник на пазара, 
единното звено за контакт може да 
информира обществеността за отделни 
инциденти, когато е необходима 
обществена осведоменост с цел 
предотвратяване на инцидент или 
справяне с текущ инцидент или 
когато участник на пазара, обект на 
инцидент, е отказал да предприеме 
действия по отношение на сериозна 
структурна уязвимост, свързана с 
този инцидент, без неоправдано 
забавяне. Преди всяко публично 
разкриване, нотифицираният 
компетентен орган гарантира, че
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съответният участник на пазара има 
възможност да бъде изслушан.
Веднъж годишно единното звено за 
контакт предава обобщен доклад до 
мрежата за сътрудничество относно 
получените уведомления и 
предприетите действия в съответствие с 
настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

Това изменение замества ДР 61 и има за цел да гарантира укрепване на правото на 
изслушване на участниците на пазара преди разкриване на конкретни инциденти. Още 
повече, това позволява на единното звено за контакт да провери и допълни 
информацията, която трябва да бъде разкрита.

Изменение 210
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Компетентният орган гарантира, 
че всяка информация, която му е 
предоставена поради задължение за 
докладване на инцидент е анонимна, 
когато тази информация се предава 
на трети страни.

Or. en

Обосновка

От значение е да се изгради доверие и да се насърчи споделянето на информация. Без 
подобна предпазна мярка, националните компетентни органи, но също и участниците 
на пазара биха се въздържали от оповестяване на инциденти и от споделяне на 
информация.

Изменение 211
Тоан Мандерс
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите членки ежегодно 
предоставят на Комисията и на 
мрежата за сътрудничество списък 
на публичните администрации и 
оператори, които не посочват 
инцидентите с точност. Този списък 
може да бъде публично достъпен.

Or. en

Изменение 212
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Компетентните органи или 
единното звено за контакт определят 
план, който ясно посочва целта на 
докладването на инциденти, как да се 
използва докладваната информация и 
начините и процедурите, необходими 
за прилагането на разпоредбите на 
параграф 2, по-специално относно 
поверителността и анонимността 
на информацията.

Or. en

Обосновка

Осведомеността относно даден инцидент може да бъде изключително деликатен 
въпрос, тъй като тя може да предизвика враждебно настроен участник да се държи 
различно или да прикрива следи. Докладването за инциденти може да предизвика също 
и вреди за репутацията, ако информацията за тях стане публично достъпна. Поради 
това процесът на докладване и съдържанието им следва да бъдат свързани с 
крайното използване на получената информация за насърчаване на навременно и пълно 
докладване и е от значение бъде въведен подходящ контрол на сигурността, 
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включително на анонимизацията.

Изменение 213
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Държавите членки могат да 
решат да приложат настоящия член 
за публичните администрации mutatis 
mutandis.

Or. en

Обосновка

Осведомеността относно даден инцидент може да бъде изключително деликатен 
въпрос, тъй като тя може да предизвика враждебно настроен участник да се държи 
различно или да прикрива следи. Докладването за инциденти може да предизвика също 
и вреди за репутацията, ако информацията за тях стане публично достъпна. Поради 
това процесът на докладване и съдържанието им следва да бъдат свързани с 
крайното използване на получената информация за насърчаване на навременно и пълно 
докладване и е от значение бъде въведен подходящ контрол на сигурността, 
включително на анонимизацията.

Изменение 214
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че компетентните органи разполагат 
с правомощието да оценяват 
точността на доказателствата и на 
докладването от страна на 
публичните администрации или 
участниците на пазара.
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Or. en

Изменение 215
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да преминават одит на сигурността, 
извършван от квалифицирана 
независима организация или 
национален орган, и да предоставят 
резултатите от него на компетентния 
орган.

б) предоставят доказателства за 
ефективното изпълнение на 
политиките за сигурност, като 
например резултати от одит на 
сигурността, извършван от 
квалифицирана независима организация 
или национален орган, и да предоставят 
доказателствата на компетентния 
орган или на единното звено за 
контакт.

Or. en

Обосновка

Това изменение заменя изменение 66 и има за цел да установи диференцирани 
изисквания за одит, като се вземат предвид спецификите на участника на пазара.

Изменение 216
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) държавите членки се насърчават 
да намалят броя и интензивността 
на одитите за този участник на 
пазара или тази публична 
администрация, чийто одит на 
сигурността показва по 
последователен начин добри 
резултати.
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Or. en

Изменение 217
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки гарантират, 
че компетентните органи провеждат 
годишен одит на сигурността. 
Резултатите от тези одити се 
съобщават публично.

Or. en

Изменение 218
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Чрез дерогация от параграф 2, 
буква б) на настоящия член, 
държавите членки могат да решат, 
че компетентните органи или 
единните звена за контакт, когато е 
приложимо, могат да прилагат 
различна процедура за определени 
участници на пазара, въз основа на 
тяхното равнище на критичност, 
определено съгласно член 13а. В 
случай, че държавата членка реши:
а) компетентните органи или 
единните звена за контакт, когато е 
приложимо, имат правомощието да 
представят достатъчно конкретно 
искане към участниците на пазара за 
предоставяне на доказателство за 
ефективното прилагане на 
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политиките на сигурност, като 
например резултатите от одита на 
сигурността, извършен от 
квалифициран вътрешен одитор, и 
доказателството да бъде 
предоставено на компетентния орган
или на единното звено за контакт;
б) когато е необходимо, след 
предоставяне от страна на 
участника на пазара на искането, 
посочено в буква а), компетентният 
орган или единното звено за контакт 
могат да поискат допълнително 
доказателство или извършване на 
допълнителен одит от квалифициран 
независим орган или национален 
орган.

Or. en

Изменение 219
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи уведомяват 
правоприлагащите органи за 
инцидентите от предполагаемо 
сериозно престъпно естество.

4. Компетентните органи и единното 
звено за контакт уведомяват 
съответните участници на пазара 
относно възможността за 
докладване на правоприлагащите 
органи на инциденти от предполагаемо 
сериозно престъпно естество.

Or. en

Обосновка

Това изменение заменя изменение 69. Следва от съответния участник да зависи дали 
да бъдат повдигнати обвинения относно инцидентите от предполагаемо сериозно 
престъпно естество. Съгласно принципа на законосъобразност органите, различни от 
правоприлагащите органи, не могат да бъдат обвързани от този принцип и 
автоматично съобщават предполагаеми престъпни инциденти.
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Изменение 220
Силвана Рапти

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи работят в 
тясно сътрудничество с органите за 
защита на личните данни по 
инцидентите, които водят до 
нарушаване на сигурността на лични 
данни.

5. Компетентните органи и единните 
звена за контакт работят в тясно 
сътрудничество с органите за защита на 
личните данни по инцидентите, които 
водят до нарушаване на сигурността на 
лични данни. Единните звена за 
контакт и органите за защита на 
данните разработват, в 
сътрудничество с ENISA, механизми 
за обмен на информация и единен 
образец, който да се използва за 
уведомленията съгласно член 14, 
параграф 2 от настоящата 
директива и Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета1.

_________________
1 Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за защита на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и за свободното 
движение на тези данни (ОВ L 281, 
23.11.1995 г., стр. 31).

Or. en

Изменение 221
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи работят в 
тясно сътрудничество с органите за 

5. Компетентните органи и единните 
звена за контакт работят в тясно 
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защита на личните данни по 
инцидентите, които водят до 
нарушаване на сигурността на лични 
данни.

сътрудничество с органите за защита на 
личните данни по инцидентите, които 
водят до нарушаване на сигурността на 
лични данни. Единните звена за 
контакт и органите за защита на 
данните разработват, в 
сътрудничество с ENISA, механизми 
за обмен на информация и единен 
образец, който да се използва за 
уведомленията съгласно член 14, 
параграф 2 от настоящата 
директива и Регламент [xxx] на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното 
движение на такива данни.

Or. el

Изменение 222
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 15 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите членки могат да 
решат да приложат член 14 и 
настоящия член за публичните 
администрации mutatis mutandis.

Or. en

Изменение 223
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да гарантират последователно 1. С цел да гарантират последователно 
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прилагане на член 14, параграф 1 
държавите членки насърчават 
използването на стандарти и/или 
спецификации, касаещи мрежовата и 
информационната сигурност.

прилагане на член 14, параграф 1, 
държавите членки насърчават 
използването на международни и 
европейски стандарти и/или 
спецификации, касаещи мрежовата и 
информационната сигурност. 
Участниците на пазара остават 
свободни да използват допълнителни 
мерки за постигане на по-високо 
равнище на сигурност.

Or. en

Изменение 224
Кристиан Енстрьом

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да гарантират последователно 
прилагане на член 14, параграф 1 
държавите членки насърчават 
използването на стандарти и/или 
спецификации, касаещи мрежовата и 
информационната сигурност.

1. С цел да гарантират последователно 
прилагане на член 14, параграф 1 
държавите членки насърчават 
използването на отворени стандарти 
и/или спецификации, касаещи 
мрежовата и информационната 
сигурност.

Or. en

Изменение 225
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че санкциите, посочени в параграф 1 
от настоящия член, се прилагат само 
когато участникът на пазара не е 
изпълнил задълженията си съгласно 
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глава IV умишлено или в резултат на 
груба небрежност.

Or. en

Обосновка

Това изменение заменя изменение 73 и представлява опростено формулиране на 
оригиналното изменение.

Изменение 226
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Компетентните органи следва да
могат да търсят отговорност от 
доставчиците на софтуер и хардуер 
или от доставчиците на услуги с 
лошо качество, които пряко 
допринасят за възникването на 
инцидент при МИС.

Or. es

Изменение 227
Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 9, параграф 2, 
член 10, параграф 5 и член 14, 
параграф 5 се предоставя на Комисията. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегиранeто на правомощия не по-
късно от девет месеца преди изтичането 
на петгодишния срок. Делегирането на 

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 10, параграф 5, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години от датата на 
транспониране, посочена в член 21.
Комисията изготвя доклад относно 
делегиранeто на правомощия не по-
късно от девет месеца преди изтичането 
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правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки срок.

на петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки срок.

Or. en

Обосновка

Докладчикът отменя изменение 47 и го заменя със заличено изменение на член 9, 
параграф 2. Той отменя също изменение 51 и би искал да запази делегиран акт в 
член 10, параграф 5, тъй като критериите относно ранните предупреждения в 
член 10, параграф 1 се нуждаят от допълнителни спецификации от заличените 
актове, с цел да бъдат технически неутрални и да признават специфичните за 
сектора условия и т.н. С цел тези промени да се отразят в делегираните актове, 
настоящото изменение заменя изменение 74.

Изменение 228
Висенте Мигел Гарсес Рамон

Предложение за директива
Приложение II – параграф 1 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Мултиплатформени куриерски 
услуги

Or. es

Изменение 229
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение II – параграф 1 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Огледални сървъри

Or. en
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Изменение 230
Андреас Шваб

Предложение за директива
Приложение II – параграф 1 – точка 2 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) морски транспорт
i) морски превозвачи (компании за 
вътрешен, морски и крайбрежен воден 
транспорт на пътници и компании за 
вътрешен, морски и крайбрежен воден 
транспорт на товари)
ii) пристанища
iii) оператори ръководство на 
движението
iv) спомагателни логистични услуги:
– складиране и съхраняване,
– обработка на товари, и
– други подпомагащи транспортни 
услуги

Or. en

Обосновка

Това изменение заменя ДР 97 и има за цел включване също и на вътрешен морски 
транспорт.

Изменение 231
Андреас Шваб

Предложение за директива
Приложение II – параграф 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Водни услуги

Or. en
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Обосновка

Водни услуги, съгласно член 2, точка 38 от Директива 2000/60/ЕО, по-специално 
големи обекти на водни услуги се управляват в голяма степен от IT системи, 
включително относно състава на водата, предназначена на консумация от хората. 
Освен това, в случая на някои големи обекти, проблем в IT системите може да 
предизвика риск от повишаване на равнището на подземните води с потенциални 
критични последици, например разрушаване на диги. Следователно, водните услуги 
следва да бъдат включени в Приложение ІІ.

Изменение 232
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Приложение II – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Сектор на здравеопазването: здравни 
заведения (включително болници и 
частни клиники) и други субекти, 
участващи в предоставянето на здравни 
услуги.

5. Сектор на здравеопазването: здравни 
заведения (включително болници и 
частни клиники) и други субекти, 
участващи в предоставянето на здравни 
услуги, с изключение на частни 
здравни практики и аптеки с годишен 
оборот по-малко от 2 милиона евро.

Or. en

Обосновка

Много независими здравни практики и аптеки имат годишен оборот под 2 милиона 
евро. Следователно, инциденти, засягащи подобни предприятия е малко вероятно да 
имат достатъчно сериозно влияние върху обществото, като например тези, засягащи 
по-големите предприятия. Налагане на разпоредбите на Директивата на подобни 
предприятия би било непропорционално и би оказало отрицателно въздействие на 
тяхната способност да предоставят качествени здравни услуги.


