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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент се отнася до взаимното признаване, от една страна, на 
схемите за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, и от друга 
страна, до електронните удостоверителни услуги. 

То има за цел да допълни действащата законодателна рамка и преди всичко да 
предостави цялостна трансгранична и междусекторна рамка за електронните 
трансакции, като се ползва от правна сигурност и от надеждно равнище на сигурност. 
Предложението се включва също така в рамките на Акта за единния пазар I и в това 
отношение представлява едно от дванадесетте ключови действия за стимулиране на 
растежа и укрепване на доверието в единния пазар.

Докладчикът по становище желае да направи следните бележки:

Докладчикът по становище подкрепя предложението на текста на Комисията и избора 
на регламент вместо на директива предвид факта, че Директива 99/93/ЕО, която не 
обхващаше електронните подписи, не постигна очакваното въздействие. 

Докладчикът по становище е съгласен с общите цели на предложението за регламент, 
което има за цел да изгради европейския цифров единен пазар. Във връзка с това 
текстът укрепва в значителна степен правната сигурност на удостоверителните услуги, 
което представлява необходима предпоставка за увеличаването на електронните 
трансакции, и по-специално на трансграничните електронни трансакции. 

Текстът ще донесе добавена стойност не само за националните администрации с оглед 
на развитието на електронното правителство, но също и за предприятията, например с 
оглед на увеличаването на възможностите за достъп до онлайн процедури за възлагане 
на обществени поръчки, и в крайна сметка за гражданите, на които вече няма да се 
налага да пътуват и да правят разходи, например за да се запишат в отдалечен от 
тяхното местожителство университет.

Съзнаващ разрастването на пазара на удостоверителни услуги и още по-значителното 
развитие, което той ще претърпи през следващото десетилетие, докладчикът по 
становище подкрепя подхода на технологична неутралност, заложен в текста.

Докладчикът по становище желае все пак да напомни, че проблематиката, свързана с 
цифровата самоличност, има сложен характер. Ако е необходим подход, който да 
благоприятства взаимодействащи национални цифрови самоличности, то това не би 
следвало да бъде за сметка на изискванията за сигурност на информационните системи 
и за сметка на основните принципи, свързани със зачитането и защитата на личния 
живот, които са необходимо условие за доверието в цифровата среда.

Поради тази причина, докладчикът предлага въвеждането на различни равнища на 
сигурност, което е необходима предпоставка за принципа на взаимно признаване. По 
този начин ще бъде също така налице минимално равнище на сигурност, което ще 
увеличи сигурността онлайн.
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Що се отнася до отговорността на доставчиците на удостоверителни услуги, 
докладчикът счита, че тя не трябва да пада единствено върху доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни услуги, по примера на Директива 99/93/ЕО. 

Що се отнася до надзора, докладчикът приветства разпоредбите на раздел 2, от глава ІІІ 
на предложението за регламент. Независимо от това, за да се улесни дейността по 
наблюдение, за която отговарят надзорните органи, и за да се гарантира минимална 
последователност на правната сила на неквалифицираните удостоверителни услуги, 
докладчикът желае да въведе задължението доставчиците на неквалифицирани 
удостоверителни услуги да уведомяват за своето намерение да предлагат 
удостоверителни услуги. 

Тъй като предложението за регламент налага на доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги редица изисквания за надзор и сигурност, докладчикът по 
становище предлага, в нов член, да се създаде квалифицирана маркировка за 
удостоверяване „Европейски съюз”. Тази маркировка ще може да бъде използвана от 
доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги при представянето и 
рекламирането на техните квалифицирани удостоверителни услуги, които да отговарят 
на изискванията на регламента. Това средство ще помогне на допустимите доставчици 
на квалифицирани услуги да се откроят след техните конкуренти.

Най-накрая, предвид твърде големият брой на делегирани актове в предложението за 
регламент, докладчикът по становище прави серия от предложения, за да ограничи 
техния брой.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Една от задачите на настоящия 
регламент е да премахне 
съществуващите бариери пред 
трансграничната употреба на 
използваните в отделните държави 
членки средства за електронна 
идентификация, така че да се осигури 
достъп най-малкото до обществените 
услуги. С него не се цели намеса в 

(11) Една от задачите на настоящия 
регламент е да премахне 
съществуващите бариери пред 
трансграничната употреба на 
използваните в отделните държави 
членки средства за електронна 
идентификация, така че да се осигури 
достъп най-малкото до обществените 
услуги. С него не се цели намеса в 
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системите за управление на 
електронната самоличност и свързаните 
с тях инфраструктури на държавите 
членки. Целта на настоящия регламент е 
да гарантира, че при достъпа до 
трансгранични онлайн услуги, 
предлагани от държавите членки, е 
възможно да се осъществят сигурни 
електронна идентификация и 
електронно удостоверяване на 
автентичност.

системите за управление на 
електронната самоличност и свързаните 
с тях инфраструктури на държавите 
членки, а се цели въвеждането на 
различни равнища на сигурност, 
които гарантират наличието на 
обща минимална основа за изисквания 
за сигурност. Целта на настоящия 
регламент е да гарантира, че при 
достъпа до трансгранични онлайн 
услуги, предлагани от държавите 
членки, е възможно да се осъществят 
сигурни електронна идентификация и 
електронно удостоверяване на 
автентичност.

Or. fr

Обосновка

За разлика от удостоверителните услуги, които се ползват от обща основа за 
изисквания за сигурност, Комисията не е предвидила никакви мерки за електронна 
идентификация. Докладчикът счита, че въвеждането на различни равнища на 
сигурност — и следователно на минимално равнище на сигурност — е необходима 
предпоставка за принципа на взаимно признаване и само може да допринесе за 
повишаване на равнището на сигурност в цифровата среда.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В регламента трябва да се 
определят някои условия за приемане на 
средства за електронна идентификация 
и за уведомяване относно прилаганите 
схеми. Те следва да спомогнат за 
изграждането на необходимото доверие 
между държавите членки по отношение 
на използваните от тях схеми за 
електронна идентификация, както и за 
взаимното признаване и приемане на 
средствата за електронна 
идентификация, попадащи в обхвата на 
схемите, за които е извършено 
уведомяване. Принципът на взаимното 

(13) В регламента трябва да се 
определят някои условия за приемане на 
средства за електронна идентификация 
и за уведомяване относно прилаганите 
схеми. Те следва да спомогнат за 
изграждането на необходимото доверие 
между държавите членки по отношение 
на използваните от тях схеми за 
електронна идентификация, както и за 
взаимното признаване и приемане на 
средствата за електронна 
идентификация, попадащи в обхвата на 
схемите, за които е извършено 
уведомяване. Принципът на взаимното 
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признаване и приемане следва да се 
прилага, когато уведомяващата държава 
членка отговаря на условията за 
уведомяване и уведомлението е 
публикувано в Официален вестник на 
Европейския съюз. Достъпът до тези 
онлайн услуги и окончателното им 
доставяне на заявителя обаче трябва да 
бъдат обвързани с правото на 
получаване на такива услуги според 
условията, определени в националното 
законодателство.

признаване и приемане следва да се 
прилага, когато уведомяващата държава 
членка отговаря на условията за 
уведомяване и уведомлението е 
публикувано в Официален вестник на 
Европейския съюз, особено с 
описанието на схемата за електронна 
идентификация, за която се извършва 
уведомяване, и информацията, 
свързана с различните равнища на 
сигурност. Достъпът до тези онлайн 
услуги и окончателното им доставяне на 
заявителя обаче трябва да бъдат 
обвързани с правото на получаване на 
такива услуги според условията, 
определени в националното 
законодателство.

Or. fr

Обосновка

За разлика от удостоверителните услуги, които се ползват от обща основа за 
изисквания за сигурност, Комисията не е предвидила никакви мерки за електронна 
идентификация. Докладчикът счита, че въвеждането на различни равнища на 
сигурност — и следователно на минимално равнище на сигурност — е необходима 
предпоставка за принципа на взаимно признаване и само може да допринесе за 
повишаване на равнището на сигурност в цифровата среда.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Уведомяването за пробиви в 
системите за сигурност и оценките на 
риска за сигурността са от съществено 
значение за предоставянето на 
адекватна информация на засегнатите 
страни в случай на пробив или 
нарушаване на цялостността на 
системите за сигурност.

(29) Уведомяването на компетентния 
надзорен орган за пробиви в системите 
за сигурност и оценките на риска за 
сигурността от страна на 
доставчиците на удостоверителни 
услуги е от съществено значение за 
предоставянето на адекватна 
информация на засегнатите страни в 
случай на пробив или нарушаване на 
цялостността на системите за сигурност.

Or. fr
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Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) С цел да се укрепи доверието на 
потребителите в онлайн средата и 
по-добре да се разграничат 
доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги, които 
спазват изискванията на настоящия 
регламент, следва да се създаде 
квалифицирана маркировка за 
удостоверяване „ЕС“.

Or. fr

Обосновка

Целта на маркировката за удостоверяване която Европейският парламент вече е 
изискал в своята резолюция от 26 октомври 2012 г. относно завършването на 
цифровия единен пазар, е да укрепи доверието на потребителите в онлайн средата 
чрез създаването на европейска маркировка, която да бъде лесно разпознаваема. Освен 
това в съответствие с целта за повишаване на равнището на сигурност на онлайн 
удостоверителни услуги доставчиците на квалифицирана удостоверителна услуга, 
които спазват изискванията, установени по-специално в член 19, следва да могат да 
се ползват от тази маркировка и от добавена стойност в електронната търговия.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 40a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Поради многобройните си 
икономически предимства следва да се 
развива създаването на електронни 
подписи от дистанция, като средата 
на създаване на електронен подпис е 
управлявана от доставчик на 
удостоверителни услуги от името на 
титуляря на електронния подпис. 
При все това с цел да се гарантира, че 
тези електронни подписи получават 
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същото юридическо признаване като 
електронните подписи, създавани в 
среда, изцяло управлявана от 
потребителя, доставчиците, които 
предлагат услуги на подпис от 
дистанция, трябва да прилагат 
процедури за сигурност за управление 
и специфични административни 
процедури, да използват надеждни 
системи и продукти, включително 
по-специално сигурни електронни 
канали на комуникация с цел да се 
гарантира надеждността на средата 
на създаване на електронния подпис и 
да се гарантира, че тази среда е 
използвана единствено под контрола 
на титуляря на електронния подпис. 
В случай на квалифициран електронен 
подпис, създаден чрез устройство за 
създаване на електронен подпис от 
разстояние, се прилагат 
изискванията, приложими за 
доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги, които са 
изброени в настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид, че свързаната с подписа услуга представлява услуга, изложена 
на повишен риск по отношение на други услуги, но със съзнанието, че тя представлява 
предимства за потребителя и следва да се развива, докладчикът счита, че следва 
изрично да се посочи тази услуга по начин, който дава увереност, че одитите, 
свързани с надзора, ще се съсредоточат върху уязвимите места, присъщи на този вид 
подпис.

Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се определят 
правилата за електронна идентификация 
и електронни удостоверителни услуги 
при електронни трансакции с оглед 

1. С регламент се определят правилата 
за електронна идентификация и 
удостоверителни услуги при електронни 
трансакции с оглед осигуряване на 
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осигуряване на безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар.

безпрепятственото функциониране на 
вътрешния пазар, гарантиране на 
високо равнище на сигурност на 
средствата за идентификация и на 
удостоверителните услуги и 
укрепване на доверието на 
гражданите в цифровата среда.

Or. fr

Обосновка

Член 3, параграф 12 описва удостоверителните услуги, а не електронните 
удостоверителни услуги.

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С настоящия регламент се гарантира, 
че удостоверителните услуги и 
продукти, които отговарят на 
изискванията на настоящия регламент, 
са разрешени за свободно движение на 
вътрешния пазар.

4. С настоящия регламент се гарантира, 
че удостоверителните услуги и 
продуктите, които отговарят на 
изискванията на настоящия регламент, 
са разрешени за свободно движение на 
вътрешния пазар.

Or. fr

Обосновка

Член 3 определя „удостоверителните услуги“ и „продуктите“ (вж. също редакцията 
на член 4).

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
електронна идентификация,
предоставена от държавите членки, от 
тяхно име или на тяхна отговорност, 
както и за установени в Съюза 

1. Настоящият регламент се прилага за 
електронна идентификация,
предоставена, съгласно предвидените в 
член 6 условия за уведомяване, от 
държавите членки или от доставчик 
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доставчици на удостоверителни 
услуги.

на удостоверителна услуга от името 
и под отговорността на държавите 
членки.

Or. fr

Обосновка

Следва да стане ясно, че приложното поле на регламента, по отношение на 
електронната идентификация и в съответствие с член 6, се прилага единствено за 
доставчиците на услуги, ако тяхната услуга за електронна идентификация попада 
под отговорността или е била осъществена от името на държавата членка. В 
действителност доставчикът на услуги може да предложи услуга за електронна 
идентификация, за която не трябва да бъде извършено уведомяване от дадена 
държава и която следователно не трябва да попада в приложното поле на 
регламента.

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент не се прилага 
по отношение на предоставянето на 
електронни удостоверителни услуги, 
основаващи се на доброволно 
договаряне по силата на частното право.

2. Настоящият регламент се прилага 
за доставчиците на удостоверителни 
услуги, квалифицирани и 
неквалифицирани, които са 
установени в Съюза. От друга страна, 
настоящият регламент не се прилага по 
отношение на предоставянето на 
електронни удостоверителни услуги, 
основаващи се на доброволно 
договаряне по силата на частното право.

Or. fr

Обосновка

Въпреки това внесеното в член 2, параграф 1 пояснение не трябва да изключва от 
приложното поле доставчиците на услуги.

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 3 – точка 7 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) може да идентифицира титуляря на 
подписа;

б) може да гарантира правната 
валидност на самоличността на
титуляря на подписа;

Or. fr

Обосновка

Терминът „идентифицира“ може да предизвика объркване предвид неговото 
отнасяне към електронната идентификация. Тук става въпрос за определението за 
усъвършенстван електронен подпис, който се отнася за частта „удостоверителни 
услуги“ — глава III от предложението за регламент.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 3 – точка 7 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаден е чрез данни за създаване на 
електронен подпис, които титулярят на 
електронния подпис може да използва с 
висока степен на доверие и единствено 
под свой контрол; и

в) създаден е чрез устройство за 
създаване на електронен подпис, което
титулярят на електронния подпис може 
да използва единствено под свой 
контрол; и

Or. fr

Обосновка

Формулировка, която докладчикът счита за по-уместна с оглед на редактирането на 
членове 22 и 23. Формулировката „висока степен на доверие“ няма смисъл от 
юридическа гледна точка.

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 3 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) „квалифициран електронен подпис“ 
означава усъвършенстван електронен 
подпис, който е създаден от устройство 
за създаване на квалифициран 

8) „квалифициран електронен подпис“ 
означава усъвършенстван електронен 
подпис, който е създаден от устройство 
за създаване на квалифициран 
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електронен подпис и се основава на 
квалифицирано удостоверение за 
електронни подписи;

електронен подпис и се основава на 
квалифицирано удостоверение за 
електронни подписи, издадено от 
квалифициран доставчик на 
удостоверителна услуга;

Or. fr

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 3 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19) „създател на печат“ означава 
юридическо лице, което създава 
електронен печат;

19) „създател на печат“ означава 
физическо или юридическо лице, което 
създава електронен печат;

Or. fr

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 3 – точка 21 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) създаден е чрез данни за създаване на 
електронен печат, които създателят на 
електронния печат може да използва с 
висока степен на доверие и единствено 
под свой контрол; и

в) създаден е чрез устройство за 
създаване на електронен печат, който
създателят на електронния печат може 
да използва с висока степен на доверие 
и единствено под свой контрол; и

Or. fr

Обосновка

Формулировка, която докладчикът счита за по-уместна с оглед на редактирането на 
членове 22 и 23.

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 – точка 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

22) „квалифициран електронен печат“ 
означава усъвършенстван електронен 
печат, който е създаден от устройство за 
създаване на квалифициран електронен 
печат и се основава на квалифицирано 
удостоверение за електронен печат;

22) „квалифициран електронен печат“ 
означава усъвършенстван електронен 
печат, който е създаден от устройство за 
създаване на квалифициран електронен 
печат и се основава на квалифицирано 
удостоверение за електронен печат,
издадено от квалифициран доставчик 
на удостоверителна услуга;

Or. fr

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 3 – точка 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

28) „услуга по електронно доставяне“ 
означава услуга, която позволява 
предаването на данни по електронен 
път, предоставя доказателство във 
връзка с обработката, изпращането и 
получаването на предаваните данни и ги 
защитава срещу риск от загуба, кражба, 
повреда или непозволени изменения;

Не се отнася за текста на български 
език

Or. fr

Обосновка

Не се отнася за текста на български език.

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимно признаване и приемане Взаимно признаване

Or. fr
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Обосновка

Признаването и приемането са две отделни правни понятия, чиито последици в 
правото и на практика са различни. Предвид чувствителните данни, които са 
включени в процеса на електронна идентификация, докладчикът счита, че двете 
понятия не следва да бъдат свързвани по систематичен начин. Изменението е валидно 
всеки път, когато се появи думата „приемане“ или „приет“.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато националното законодателство 
или административната практика 
изискват за достъпа до дадена онлайн 
услуга електронна идентификация чрез 
средства за електронна идентификация 
и удостоверяване на автентичност, 
всяко средство за електронна 
идентификация, издадено от друга 
държава членка, което попада в схема, 
включена в публикувания от Комисията 
списък в съответстие с процедурата по 
член 7, се признава и приема за целите 
на достъпа до споменатата услуга.

Когато националното законодателство 
или административната практика 
изискват за достъпа до дадена онлайн 
услуга електронна идентификация чрез 
средства за електронна идентификация 
и удостоверяване на автентичност, 
всяко средство за електронна 
идентификация, издадено от друга 
държава членка, което попада в схема, 
включена в публикувания от Комисията 
списък в съответствие с процедурата 
по член 7 и чието равнище на 
сигурност е еднакво или по-голямо от 
равнището на сигурност, изисквано за 
получаване на достъп до услугата, се 
признава и приема за целите на достъпа 
до споменатата услуга.

Or. fr

Обосновка

Докладчикът подкрепя въвеждането на повече изрични позовавания в регламента на 
различните равнища на сигурност, като на задължението за признаване на 
средствата за електронна идентификация се придава реципрочност на равнищата на 
сигурност.

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) уведомяващата държава членка 
гарантира наличието на възможност за 
удостоверяване на автентичност онлайн 
по всяко време и безплатно, така че 
всяка доверяваща се страна да може да 
валидира получените в електронна 
форма данни за идентификация на лица. 
Държавите членки не налагат никакви 
специфични технически изисквания за 
установени извън тяхната територия 
доверяващи се страни, които 
възнамеряват да извършват такова 
удостоверяване на автентичност. Ако 
схемата за идентификация, за която е 
извършено уведомяване, или 
възможността за удостоверяване на 
автентичност е нарушена или частично 
застрашена, държавите членки 
незабавно преустановяват или отменят 
нея или съответните застрашени части и 
съгласно член 7 информират останалите 
държави членки и Комисията;

г) уведомяващата държава членка 
гарантира наличието на възможност за 
удостоверяване на автентичност онлайн 
по всяко време и на цена, която не 
превишава себестойността, така че 
всяка доверяваща се страна да може да 
валидира получените в електронна 
форма данни за идентификация на лица. 
Държавите членки не налагат никакви 
специфични технически изисквания за 
установени извън тяхната територия 
доверяващи се страни, които 
възнамеряват да извършват такова 
удостоверяване на автентичност. Ако 
схемата за идентификация, за която е 
извършено уведомяване, или 
възможността за удостоверяване на 
автентичност е нарушена или частично 
застрашена, държавите членки 
незабавно преустановяват или отменят 
нея или съответните застрашени части и 
съгласно член 7 информират останалите 
държави членки и Комисията;

Or. fr

Обосновка

Според докладчика, безплатният характер би имал разубеждаващ ефект върху 
развитието на проекти за удостоверяване на автентичност.

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) възможността за удостоверяване на 
автентичност, посочена в буква г).

ii) реда и условията за удостоверяване 
на автентичност, посочени в буква г).

Or. fr
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Изменение 21
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) описание на схемата за електронна 
идентификация, за която се извършва 
уведомяване;

а) описание на схемата за електронна 
идентификация, за която се извършва 
уведомяване, и по-специално 
информацията, свързана с 
различните равнища на сигурност;

Or. fr

Обосновка

За разлика от удостоверителните услуги, които се ползват от обща основа за 
изисквания за сигурност, Комисията не е предвидила никакви мерки за електронна 
идентификация. Докладчикът счита, че въвеждането на различни равнища на 
сигурност — и следователно на минимално равнище на сигурност — е необходима 
предпоставка за принципа на взаимно признаване и само може да допринесе за 
повишаване на равнището на сигурност в цифровата среда.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация за лицето, което 
управлява регистрацията на еднозначни 
идентификатори на лица;

в) информация за лицето, което носи 
отговорност за управлението на
регистрацията на еднозначни 
идентификатори на лица;

Or. fr

Обосновка

С цел избягване на прекалено важно предаване на данни, които не са от съществено 
значение, докладчикът предлага държавите членки да съобщават единствено 
информацията относно лицата, които отговарят за управлението на регистрацията 
на еднозначни идентификатори на лица.

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на възможността за 
удостоверяване на автентичност;

г) описание на реда и условията за 
удостоверяване на автентичност и, по-
специално, минималните равнища на 
сигурност, които се изискват;

Or. fr

Обосновка

За разлика от удостоверителните услуги, които се ползват от обща основа за 
изисквания за сигурност, Комисията не е предвидила никакви мерки за електронна 
идентификация. Докладчикът счита, че въвеждането на различни равнища на 
сигурност — и следователно на минимално равнище на сигурност — е необходима 
предпоставка за принципа на взаимно признаване и само може да допринесе за 
повишаване на равнището на сигурност в цифровата среда.

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако Комисията получи уведомление 
след изтичане на периода, посочен в 
параграф 2, тя внася изменения в 
списъка в срок от три месеца.

3. Ако Комисията получи уведомление 
след изтичане на периода, посочен в 
параграф 2, тя внася изменения в 
списъка в срок от един месец.

Or. fr

Обосновка

В този случай предложеният от Комисията срок не изглежда обоснован.

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
обстоятелствата, форматите и 
процедурите, при които се извършва 
уведомяването, посочено в параграфи 1 

4. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
обстоятелствата, форматите и 
процедурите, при които се извършва 
уведомяването, посочено в параграфи 1 
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и 3. Актовете за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

и 3, и равнищата на сигурност, 
посочени в параграф 1. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 39, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

За разлика от удостоверителните услуги, които се ползват от обща основа за
изисквания за сигурност, Комисията не е предвидила никакви мерки за електронна 
идентификация. Докладчикът счита, че въвеждането на различни равнища на 
сигурност — и следователно на минимално равнище на сигурност — е необходима 
предпоставка за принципа на взаимно признаване и само може да допринесе за 
повишаване на равнището на сигурност в цифровата среда.

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорност Отговорност на доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги

Or. fr

Обосновка

Докладчикът счита, че режимът за отговорността трябва да се прилага единствено 
за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно предвиденото в 
Директива 1999/93/ЕО. За доставчиците на неквалифицирани услуги се прилага 
общият режим за гражданската и договорната отговорност, определен в 
националното право на всяка държава членка.

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът на удостоверителни 
услуги носи отговорност за всички 
преки щети, причинени на физическо 

заличава се
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или юридическо лице поради 
неизпълнение на задълженията по 
член 15, параграф 1, освен ако може да 
докаже, че не е действал небрежно.

Or. fr

Обосновка

Докладчикът счита, че режимът за отговорността трябва да се прилага единствено 
за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно предвиденото в 
Директива 1999/93/ЕО. За доставчиците на неквалифицирани услуги се прилага 
общият режим за гражданската и договорната отговорност, определен в 
националното право.

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът на квалифицирани 
удостоверителни услуги носи 
отговорност за всички преки щети, 
причинени на физическо или 
юридическо лице поради неизпълнение 
на изискванията на настоящия 
регламент, и по-специално на член 19, 
освен ако може да докаже, че не е 
действал небрежно.

2. Доставчикът на квалифицирани 
удостоверителни услуги носи 
отговорност за всички щети, причинени 
на физическо или юридическо лице 
поради неизпълнение на изискванията 
на настоящия регламент, и по-
специално на член 19, освен ако може да 
докаже, че е действал с дължимата 
грижа. 

Or. fr

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случай на вреди, които се 
приписват на доставчика на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, поради неспазване на 
изискванията, посочени в член 19, 
компетентният съд и приложимото 
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право са тези на държавата, в която 
е понесена вредата.

Or. fr

Обосновка

Докладчикът желае да уточни приложимото право.

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчици на удостоверителни услуги 
от трети държави

Доставчици на квалифицирани 
удостоверителни услуги от трети 
държави

Or. fr

Обосновка

Този член само въвежда разпоредбите, отнасящи се до доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни услуги и по тази причина заглавието следва да бъде 
променено.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Квалифицирани удостоверителни 
услуги и квалифицирани удостоверения, 
които се предоставят от доставчици на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, установени в трета държава, се 
приемат за квалифицирани 
удостоверителни услуги и 
квалифицирани удостоверения, които се 
предоставят от доставчици на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
Съюза, ако квалифицираните 
удостоверителни услуги или 

1. Квалифицирани удостоверителни 
услуги и квалифицирани удостоверения, 
които се предоставят от доставчици на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, установени в трета държава, се 
приемат за квалифицирани 
удостоверителни услуги и 
квалифицирани удостоверения, които се 
предоставят от доставчици на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
Съюза:
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квалифицираните удостоверения с 
произход от трета държава се признават 
по силата на споразумение между 
Съюза и трети държави или 
международни организации в 
съответствие с член 218 от ДФЕС.

а) ако квалифицираните 
удостоверителни услуги или 
квалифицираните удостоверения с 
произход от трета държава се признават 
по силата на споразумение между 
Съюза и трети държави или 
международни организации в 
съответствие с член 218 от ДФЕС;

б) при условие, че съгласно принципа 
на реципрочност квалифицираните 
удостоверителни услуги и 
квалифицираните удостоверения, 
предоставени от доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги на Съюза, бъдат признати от 
третата държава или международни 
организации.

Or. fr

Обосновка

За да не ощетява предприятията, които ще се подложат на изискванията за 
сигурност на ЕС докладчикът счита, че член 10 следва да се позовава на принципа на 
реципрочност за прилагането на признаването на доставчика на квалифицирани 
удостоверителни услуги.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във връзка с параграф 1 тези 
споразумения гарантират, че 
доставчиците на удостоверителни 
услуги от трети държави или 
международни организации отговарят 
на изискванията, които се прилагат към 
квалифицираните удостоверителни 

2. Във връзка с параграф 1 тези 
споразумения гарантират, че 
доставчиците на удостоверителни 
услуги от трети държави или 
международни организации отговарят
на изискванията, които се прилагат към 
квалифицираните удостоверителни 
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услуги и квалифицираните 
удостоверения, предоставяни от 
доставчици на квалифицирани 
удостоверителни услуги, установени на 
територията на Съюза, по-специално по 
отношение на защитата на лични 
данни, сигурността и надзора.

услуги и квалифицираните 
удостоверения, предоставяни от 
доставчици на квалифицирани 
удостоверителни услуги, установени на 
територията на Съюза, по-специално 
сигурността на предоставените 
удостоверителни услуги и надзора 
върху доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги.

Въпросните трети държави 
гарантират адекватната защита на 
лични данни в съответствие с член 25, 
параграф 2 от Директива 95/46/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Докладчикът желае да се позове на тази част от европейското законодателство 
относно защитата на личните данни, която уточнява какво е адекватното равнище 
на защита, предлагано от трета държава, което трябва да бъде разглеждано с оглед 
на всички обстоятелства, свързани с трансфер или с дадена категория на трансфер 
на данни.

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Винаги, когато това е възможно, 
предоставяните удостоверителни 
услуги и използваните продукти за 
крайния потребител трябва да бъдат 
достъпни за лица с увреждания.

Предоставяните удостоверителни 
услуги и използваните продукти за 
крайния потребител трябва да бъдат 
достъпни за лица с увреждания, както е 
предвидено от правото на Съюза.

Or. fr

Обосновка

Комисията неотдавна публикува предложение за директива относно достъпа за 
лицата с увреждания, а настоящият регламент следва да се позовава на тази 
директива, след като тя бъде приета.
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Изменение 34
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) статистически данни за пазара и 
използването на квалифицирани 
удостоверителни услуги, включително 
информация относно самите 
доставчици на квалифицирани 
удостоверителни услуги, 
квалифицираните удостоверителни 
услуги, които предоставят, и 
продуктите, които използват, както 
и общо описание на техните 
клиенти.

в) статистически данни за пазара и 
използването на квалифицирани 
удостоверителни услуги.

Or. fr

Обосновка

Докладчикът счита, че тази информация не е от полза и следователно не следва да 
фигурира в текста на регламента.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 а
Надзор над доставчиците на 

удостоверителни услуги
С оглед улесняване на наблюдението 
от страна на надзорния орган, както 
е предвидено в член 13, параграф 2, 
буква а), доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги уведомяват надзорния орган за 
своето намерение да започнат да 
предоставят квалифицирана 
удостоверителна услуга и го 
информират за техническите и 
организационните мерки, които са 
взели за управляването на рисковете, 
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свързани със сигурността на 
удостоверителните услуги, които 
предоставят, в съответствие с член 
15, параграф 1.

Or. fr

Обосновка

За да се улесни дейността по наблюдение по отношение на доставчиците на 
удостоверителни услуги( да се подразбира доставчиците на неквалифицирани 
удостоверителни услуги), за която отговарят надзорните органи, и за да се 
гарантира правна стойност на неквалифицираните удостоверителни услуги, 
докладчикът желае да доваби нов член. 

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги уведомяват 
надзорния орган за своето намерение да 
започнат да предоставят квалифицирана 
удостоверителна услуга и му представят 
доклад от одит на сигурността, 
извършен от признат независим орган, 
както е предвидено в член 16, 
параграф 1. Доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги могат да започнат да 
предоставят квалифицирана 
удостоверителна услуга след като 
уведомят надзорния орган и му 
представят доклад от одит на 
сигурността.

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги уведомяват 
надзорния орган за своето намерение да 
започнат да предоставят квалифицирана 
удостоверителна услуга и му представят 
доклад от одит на сигурността, 
извършен от признат независим орган, 
както е предвидено в член 16, 
параграф 1.

Or. fr

Обосновка

Предоставянето на информацията на надзорния орган въобще не означава, че 
доставчикът на квалифицирана удостоверителна услуга е спазил необходимите 
изисквания, затова докладчикът счита, че преди даването на разрешение за 
квалифицирана удостоверителна услуга и добавянето в удостоверителния списък 
доставчикът на квалифицирана удостоверителна услуга трябва да получи съгласието 
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на надзорния орган.

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След представяне на необходимите 
документи на надзорния орган 
съгласно параграф 1 доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги се вписват в доверителните 
списъци, посочени в член 18, като се 
указва, че е подадено уведомление.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Предоставянето на информацията на надзорния орган въобще не означава, че 
доставчикът на квалифицирана удостоверителна услуга е спазил необходимите 
изисквания, затова докладчикът счита, че преди даването на разрешение за 
квалифицирана удостоверителна услуга и добавянето в удостоверителния списък 
доставчикът на квалифицирана удостоверителна услуга трябва да получи съгласието 
на надзорния орган.

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзорният орган проверява 
съответствието на доставчика на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
и на предоставяните от него 
квалифицирани удостоверителни услуги 
с изискванията на настоящия регламент.

Надзорният орган проверява 
съответствието на доставчика на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
и на предоставяните от него 
квалифицирани удостоверителни услуги 
с изискванията на настоящия регламент
в едномесечен срок, считано от 
момента на уведомяването, посочено 
в член 17, параграф 1.

Or. fr
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Обосновка

Тъй като предоставянето на квалифицирана удостоверителна услуга ще зависи 
оттук нататък от изричното съгласие на надзорния орган, докладчикът предлага на 
този орган да бъде наложен срок за даване на отговор.

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При положителен резултат от 
проверката надзорният орган 
обозначава квалифицирания статут на 
доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги и на 
предоставяните от тях квалифицирани 
удостоверителни услуги в 
доверителните списъци в едномесечен 
срок от подаването на уведомлението 
съгласно параграф 1.

При положителен резултат от 
проверката надзорният орган 
обозначава без излишно закъснение 
квалифицирания статут на доставчиците 
на квалифицирани удостоверителни 
услуги и на предоставяните от тях 
квалифицирани удостоверителни услуги 
в доверителните списъци. 

Or. fr

Обосновка

Тъй като предоставянето на квалифицирана удостоверителна услуга ще зависи 
оттук нататък от проверката на доклада за одита, съобщаването на резултата не 
следва да се проточва във времето, без това да бъде необосновано.

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за определяне 
на информацията, посочена в 
параграф 1.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Определянето на информацията, свързана с доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги, следва да бъде определено по-скоро в акт за изпълнение, 
отколкото чрез делегиран акт. 

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
техническите спецификации и 
форматите на доверителните списъци за 
целите на параграфи 1—4. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 39, параграф 2.

6. Комисията може да определи 
информацията, посочена в параграф 
1, посредством актове за изпълнение 
техническите спецификации и 
форматите на доверителните списъци за 
целите на параграфи 1—4. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 39, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Определянето на информацията, свързана с доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги, следва да бъде определено по-скоро в акт за изпълнение, 
отколкото чрез делегиран акт. 

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 а
Квалифицирана маркировка за 

удостоверяване „ЕС”
1. Квалифицираната маркировка за 
удостоверяване „ЕС” може да бъде 
използвана от доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги при представянето и 
рекламирането на техните 
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квалифицирани удостоверителни 
услуги, които да отговарят на 
изискванията, посочени в настоящия 
регламент.
2. Чрез използването на 
квалифицираната маркировка за 
удостоверяване „ЕС”, посочена в 
параграф 1, доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги се ангажират отговорно да 
гарантират, че услугите отговарят 
на всички изисквания, посочени в 
регламента. 
3. Посредством актове за изпълнение 
Комисията определя задължителни, 
специфични критерии по отношение
на представянето, състава, размера и 
разработката на квалифицираната 
маркировка за удостоверяване „ЕС”  
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата за 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Целта на маркировката за удостоверяване, която Европейският парламент вече е 
изискал в своята резолюция от 26 октомври 2012 г. относно завършването на 
цифровия единен пазар, е да укрепи доверието на потребителите в онлайн средата 
чрез създаването на европейска маркировка, която да бъде лесно разпознаваема. Освен 
това в съответствие с целта за повишаване на равнището на сигурност на онлайн 
удостоверителни услуги доставчиците на квалифицирана удостоверителна услуга, 
които спазват изискванията, установени по-специално в член 19, следва да могат да 
се ползват от тази маркировка и от добавена стойност в електронната търговия.

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правната сила и допустимостта 
на електронния подпис като 
доказателство при съдебни 

1. Електронният подпис има правна 
сила и може да бъде допуснат като 
доказателство при съдебни 
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производства не може да бъде 
оспорена единствено на основанието, 
че той е в електронна форма.

производства, като се напомня, че 
квалифицираният електронен подпис 
предлага по-високо равнище на 
сигурност спрямо другите видове 
електронен подпис.

Or. fr

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако в дадена държава членка за 
достъп до онлайн услуга, предлагана от 
орган от обществения сектор въз основа 
на съответната оценка на свързаните с 
нея рискове, се изисква електронен 
подпис, чието равнище на обезпечаване 
на сигурността е по-ниско от това на 
квалифицирания електронен подпис, то 
се признават и приемат всички 
електронни подписи, които отговарят 
най-малко на същото равнище на 
обезпечаване на сигурността.

4. Ако в дадена държава членка за 
достъп до онлайн услуга, предлагана от 
орган от обществения сектор въз основа 
на съответната оценка на свързаните с 
нея рискове, се изисква електронен 
подпис, чието равнище на сигурност е 
по-ниско от това на квалифицирания 
електронен подпис, то се признават и 
приемат всички електронни подписи, 
които отговарят най-малко на същото 
равнище на обезпечаване на 
сигурността.

Or. fr

Обосновка

Думата „обезпечаване” не внася никаква добавена стойност в текста.

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За трансграничен достъп до онлайн 
услуга, предлагана от орган от 
обществения сектор, държавите членки 
не изискват електронен подпис с 
равнище на обезпечаване на 
сигурността, по-високо от това на 

5. За трансграничен достъп до онлайн 
услуга, предлагана от орган от 
обществения сектор, държавите членки 
не изискват електронен подпис с 
равнище на сигурност, по-високо от 
това на квалифицирания електронен 
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квалифицирания електронен подпис. подпис.

Or. fr

Обосновка

Думата „обезпечаване” не внася никаква добавена стойност в текста.

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за определяне 
на различните равнища на сигурност 
на електронния подпис, посочени в 
параграф 4.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Тъй като определянето на различни равнища на сигурност на електронните подписи е 
основен елемент от регламента, докладчикът не счита за уместно решенията по 
тази точка да бъдат оставени на делегирани актове.

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако в дадена държава членка за 
достъп до онлайн услуга, предлагана от 
орган от обществения сектор въз основа 
на съответната оценка на свързаните с 
нея рискове, се изисква електронен 
печат, чието равнище на обезпечаване 
на сигурността е по-ниско от това на 
квалифицирания електронен печат, то се 
признават и приемат всички електронни 
печати, които отговарят най-малкото на 
същото равнище на обезпечаване на 

4. Ако в дадена държава членка за 
достъп до онлайн услуга, предлагана от 
орган от обществения сектор въз основа 
на съответната оценка на свързаните с 
нея рискове, се изисква електронен 
печат, чието равнище на сигурност е 
по-ниско от това на квалифицирания 
електронен печат, то се признават и 
приемат всички електронни печати, 
които отговарят най-малкото на същото 
равнище на обезпечаване на 
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сигурността. сигурността.

Or. fr

Обосновка

думата „обезпечаване” не внася никаква добавена стойност в текста.

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За достъп до онлайн услуга, 
предлагана от орган от обществения 
сектор, държавите членки не изискват 
електронен печат с равнище на 
обезпечаване на сигурността, по-
високо от това на квалифицирания 
електронен печат.

5. За достъп до онлайн услуга, 
предлагана от орган от обществения 
сектор, държавите членки не изискват 
електронен печат с равнище на 
сигурност, по-високо от това на 
квалифицирания електронен печат.

Or. fr

Обосновка

думата „обезпечаване” не внася никаква добавена стойност в текста.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за определяне 
на различните равнища на сигурност 
на електронните печати, посочени в 
параграф 4.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Тъй като определянето на различни равнища на сигурност на електронните печати е 
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основен елемент от регламента, докладчикът не счита за уместно решенията по 
тази точка да бъдат оставени на делегирани актове.

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 относно 
спецификацията на механизмите за 
изпращане или получаване на данни 
чрез услуга по електронно доставяне, 
които се използват с оглед 
разширяването на оперативната 
съвместимост между услугите по 
електронно доставяне.

заличава се

Or. fr

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощията да приема делегирани 
актове, посочени в член 8, параграф 3, 
член 13, параграф 5, член 15, 
параграф 5, член 16, параграф 5, 
член 18, параграф 5, член 20, 
параграф 6, член 21, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 25, 
параграф 2, член 27, параграф 2, 
член 28, параграф 6, член 29, 
параграф 4, член 30, параграф 2, 
член 31, член 35, параграф 3 и член 37, 
параграф 3, се предоставят на 
Комисията за неограничен период от 
време, считано от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

2. Правомощията за приемане на 
делегирани актове, посочени в член 8, 
параграф 3, член 13, параграф 5, член 
15, параграф 5, член 16, параграф 5, 
член 21, параграф 4, член 23, параграф 
3, член 25, параграф 2, член 27, 
параграф 2, член 29, параграф 4, член 
30, параграф 2, член 31 и член 37, 
параграф 3, се предоставят на 
Комисията за неограничен период от 
време, считано от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. fr
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Изменение 52
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 3, член 13, 
параграф 5, член 15, параграф 5, 
член 16, параграф 5, член 18, 
параграф 5, член 20, параграф 6,
член 21, параграф 4, член 23, 
параграф 3, член 25, параграф 2, 
член 27, параграф 2, член 28, 
параграф 6, член 29, параграф 4, 
член 30, параграф 2, член 31 член 35, 
параграф 3 и член 37, параграф 3, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8, параграф 3, член 13, 
параграф 5, член 15, параграф 5, 
член 16, параграф 5, член 21, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 25, параграф 2, член 27, 
параграф 2, член 29, параграф 4, 
член 30, параграф 2, член 31 и член 37, 
параграф 3, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета.. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. fr

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 3, член 13, параграф 5, 
член 15, параграф 5, член 16, 
параграф 5, член 18, параграф 5, 
член 20, параграф 6, член 21, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 25, параграф 2, член 27, 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 3, член 13, параграф 5, 
член 15, параграф 5, член 16, 
параграф 5, член 21, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 25, 
параграф 2, член 27, параграф 2, 
член 29, параграф 4, член 30, 
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параграф 2, член 28, параграф 6, 
член 29, параграф 4, член 30, 
параграф 2, член 31, член 35, 
параграф 3 и член 37, параграф 3, влиза 
в сила, само ако Европейският 
парламент или Съветът не са 
повдигнали възражения в срок от два 
месеца след получаване на 
уведомлението за него или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

параграф 2, член 31 и член 37, 
параграф 3, влиза в сила, само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
са повдигнали възражения в срок от два 
месеца след получаване на 
уведомлението за него или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. fr

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за прилагането 
на настоящия регламент. Първият 
доклад се представя не по-късно от 
четири години след влизането в сила на 
настоящия регламент. Следващите 
доклади се представят на всеки четири 
години след това.

1) Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за прилагането 
на настоящия регламент. Първият 
доклад се представя не по-късно от две 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент. Следващите 
доклади се представят на всеки четири 
години след това.

Or. fr

Обосновка

Предвид нововъведенията в регламента и предвид прякото му прилагане в 
националното законодателство на държавите членки, докладчикът счита, че 
първият доклад за оценка следва да бъде представен най-късно две години след 
влизането в сила на регламента.

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Този доклад трябва да позволи 
установяването дали е уместно 
приложното поле на настоящия 
регламент да бъде променено с оглед 
отчитане на развитието на 
технологиите, пазара и правния 
контекст в държавите членки и 
международната гледна точка, като 
по принцип в доклада трябва да се 
посочи дали регламентът е позволил 
постигането на набелязаните от него 
цели за засилване на климата на 
доверие в онлайн средата. Докладът 
трябва по-специално да съдържа 
оценка на прилагането на членове 13, 
16 и 19. Докладът се придружава от 
законодателни предложения, ако 
това е необходимо.

Or. fr


