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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета
относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна 
сигурност в Съюза
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0048),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0035/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
22 май 2013 г.1,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по външни работи, комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика,  както и на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На равнище Съюза следва да бъде (4) На равнище Съюза следва да бъде 

                                               
1
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изграден механизъм за сътрудничество, 
който да дава възможност за обмен на 
информация и координирано откриване 
и отговор във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност („МИС“). За 
да бъде ефективен и приобщаващ този 
механизъм, е от основно значение 
всички държави членки да разполагат с 
минимален капацитет и със стратегия, 
гарантираща високо равнище на МИС 
на тяхна територия. Към публичните 
администрации и операторите на
критична информационна 
инфраструктура следва да се прилагат и 
минимални изисквания по отношение на 
сигурността с цел да се насърчава 
култура на управление на риска и да се 
гарантира докладването на най-
сериозните инциденти.

изграден механизъм за сътрудничество, 
който да дава възможност за обмен на 
информация и координирано откриване 
и отговор във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност („МИС“). За 
да бъде ефективен и приобщаващ този 
механизъм, е от основно значение 
всички държави членки да разполагат с 
минимален капацитет и със стратегия, 
гарантираща високо равнище на МИС 
на тяхна територия. Към операторите на 
информационна инфраструктура следва 
да се прилагат и минимални изисквания 
по отношение на сигурността с цел да се 
насърчава култура на управление на 
риска и да се гарантира докладването на 
най-сериозните инциденти.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Докато публичните 
администрации, поради своята 
обществена мисия, следва да полагат 
дължима грижа в управлението и 
защитата на собствените си мрежи 
и информационни системи, 
настоящата директива следва да се 
съсредоточи върху критичната 
инфраструктура, която е от основно 
значение за поддържането на особено 
важни икономически и обществени 
дейности в сферата на енергетиката, 
транспорта, банковото дело, 
инфраструктурите на финансовия 
пазар или здравеопазването. 
Разработващите софтуер и 
производителите на хардуер следва да 
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бъдат изключени от приложното 
поле на настоящата директива.

Or. en

Изменение 3

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 
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.

(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 
стопанските субекти и подкопава 
общото ниво на МИС в Съюза.
Отсъствието на общи минимални 
изисквания за участниците на пазара от 
своя страна прави невъзможно 
изграждането на глобален и ефективен 
механизъм за сътрудничество на 
равнище Съюза.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради това ефективният отговор на 
предизвикателствата пред сигурността 
на мрежовите и информационните 
системи изисква глобален подход на 

(7) Поради това ефективният отговор на 
предизвикателствата пред сигурността 
на мрежовите и информационните 
системи изисква глобален подход на 
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равнище Съюза, който да включва общи 
минимални изисквания за изграждане на 
капацитет и планиране, обмен на 
информация и координиране на 
действията и общи минимални 
изисквания по отношение на 
сигурността за всички имащи 
отношение участници на пазара и 
публични администрации.

равнище Съюза, който да включва общи 
минимални изисквания за изграждане на 
капацитет и планиране, обмен на 
информация и координиране на 
действията и общи минимални 
изисквания по отношение на 
сигурността за всички имащи 
отношение участници на пазара.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) С оглед на различията в 
националните структури на 
управление и с цел да се защитят 
съществуващите секторни 
споразумения и да се избегне 
дублиране, държавите членки следва 
да могат да определят повече от един 
компетентен национален орган, 
отговарящ за изпълнение на задачите, 
свързани със сигурността на 
мрежите и на информационните 
системи на участниците на пазара 
съгласно настоящата директива. 
Въпреки това, за да се гарантира 
гладко трансгранично 
сътрудничество и комуникация, е 
необходимо всяка държава членка 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 единичното звено за 
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контакт.

Or. en

Изменение 6

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, 
единичните звена за контакт следва 
да създадат общ уебсайт за целия Съюз, 
на който да публикуват неповерителна 
информация относно инциденти и 
рискове.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Подаването на ранно 
предупреждение в мрежата следва да се 
изисква единствено когато мащабът и 
тежестта на инцидента или риска са или 
могат да бъдат от такова значение, че е 
необходима информация или 
координация на отговора на равнище 
Съюза. Ранните предупреждения следва 
поради това да бъдат ограничени до
действителни или потенциални
инциденти и рискове, които се 
разрастват бързо, превишават 
националния капацитет за отговор или 
засягат повече от една държава членка.
С цел да се осигури възможност за 

(19) Подаването на ранно 
предупреждение в мрежата следва да се 
изисква единствено когато мащабът и 
тежестта на инцидента или риска са или 
могат да бъдат от такова значение, че е 
необходима информация или 
координация на отговора на равнище 
Съюза. Ранните предупреждения следва 
поради това да бъдат ограничени до 
инциденти и рискове, които се 
разрастват бързо, превишават 
националния капацитет за отговор или 
засягат повече от една държава членка.
С цел да се осигури възможност за 
добра оценка в мрежата за 
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добра оценка в мрежата за 
сътрудничество следва да се предава 
всичката информация, имаща 
отношение към оценката на риска или 
инцидента.

сътрудничество следва да се предава 
всичката информация, имаща 
отношение към оценката на риска или 
инцидента.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) При получаване на ранно 
предупреждение и след оценката му
компетентните органи следва да 
постигат съгласие за координиран 
отговор съгласно плана на Съюза за 
сътрудничество за МИС.
Компетентните органи както и 
Комисията следва да бъдат 
информирани за мерките, предприети на 
национално ниво вследствие на 
координирания отговор.

(20) При получаване на ранно 
предупреждение и след оценката му
единичните звена за контакт следва 
да постигат съгласие за координиран 
отговор съгласно плана на Съюза за 
сътрудничество за МИС. Единичните 
звена за контакт, както и Комисията,
следва да бъдат информирани за 
мерките, предприети на национално 
ниво вследствие на координирания 
отговор.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Отговорностите за гарантиране на 
МИС до голяма степен се носят от 
публичните администрации и
участниците на пазара. Следва да се 
насърчава културата на управление на 
риска, част от която са оценката на 
риска и изпълнението на мерки за 
сигурност, отговяващи на срещаните 

(22) Отговорностите за гарантиране на 
МИС до голяма степен се носят от 
участниците на пазара. Следва да се 
насърчава културата на управление на 
риска, част от която са оценката на 
риска и изпълнението на мерки за 
сигурност, отговяващи на срещаните 
рискове, и тази култура да се развива 
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рискове, и тази култура да се развива 
чрез подходящи регулаторни 
изисквания и доброволни практики от 
страна на сектора. Постигането на 
еднакви условия също е от основно 
значение за ефективното 
функциониране на мрежата за 
сътрудничество при гарантирането на 
ефективно сътрудничество от страна на 
всички държави членки.

чрез подходящи регулаторни 
изисквания и доброволни практики от 
страна на сектора. Постигането на 
еднакви условия също е от основно 
значение за ефективното 
функциониране на мрежата за 
сътрудничество при гарантирането на 
ефективно сътрудничество от страна на 
всички държави членки.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Обхватът на тези задължения 
следва да бъде разширен извън сектора 
на електронните съобщения и да 
обхване ключовите доставчици на 
услуги на информационното 
общество, определени в Директива 
98/34/EО на Европейския Парламент 
и на Съвета от 22 юни 1998 г. за 
определяне на процедура за 
предоставяне на информация в 
областта на техническите 
стандарти и регламенти, които са в 
основата на услуги на 
информационното общество надолу 
по веригата или на онлайн дейности, 
като платформи за електронна 
търговия, портали за плащания в 
интернет, социални мрежи, машини 
за търсене, услуги за изчисления в 
облак, магазини за приложни 
програми. Нарушеното предоставяне 
на тези основни услуги на 
информационното общество прави 
невъзможно предоставянето на други 
услуги на информационното 
общество, за които те са основен 

(24) Обхватът на тези задължения 
следва да бъде разширен извън сектора 
на електронните съобщения и да 
обхване операторите на критична 
инфраструктура, които разчитат в 
голяма степен на информационни и 
комуникационни технологии и са от 
съществено значение за поддържането 
на основни икономически или 
обществени функции, като електро- и 
газоснабдяване, транспорт, кредитни 
институции, инфраструктури на 
финансовия пазар и здравеопазване.
Нарушаването на дейността на тези 
мрежови и информационни системи би 
засегнало вътрешния пазар.
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фактор. Разработващите софтуер и 
производителите на хардуер не са 
доставчици на услуги на 
информационното общество и поради 
това са изключени. Тези задължения 
трябва да обхванат и публичните 
администрации, и операторите на 
критична инфраструктура, които 
разчитат в голяма степен на 
информационни и комуникационни 
технологии и са от съществено значение 
за поддържането на основни 
икономически или обществени 
функции, като електро- и 
газоснабдяване, транспорт, кредитни 
институции, фондови борси и 
здравеопазване. Нарушаването на 
дейността на тези мрежови и 
информационни системи би засегнало 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Техническите и организационните 
мерки, наложени на публичните 
администрации и участниците на 
пазара, следва да не изискват 
проектирането, разработването или 
производство по определен начин на 
конкретен търговски продукт на 
информационните и комуникационните 
технологии.

(25) Техническите и организационните 
мерки, наложени участниците на пазара, 
следва да не изискват проектирането, 
разработването или производство по 
определен начин на конкретен 
търговски продукт на информационните 
и комуникационните технологии.

Or. en
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Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Публичните администрации и
участниците на пазара следва да 
гарантират сигурността на мрежите и 
системите, които контролират. Това са 
предимно частни мрежи и системи, 
управлявани или от вътрешен ИТ 
персонал, или чиято сигурност е 
възложена на външни изпълнители.
Задълженията във връзка със 
сигурността и уведомяването следва да 
се прилагат за съответния участник на 
пазара и за съответната публична 
администрация без оглед на това дали 
те извършват вътрешно поддръжката на 
своите мрежови и информационни 
системи или я възлагат на външни 
изпълнители.

(26) Участниците на пазара следва да 
гарантират сигурността на мрежите и 
системите, които контролират. Това са 
предимно частни мрежи и системи, 
управлявани или от вътрешен ИТ 
персонал, или чиято сигурност е 
възложена на външни изпълнители.
Задълженията във връзка със 
сигурността и уведомяването следва да 
се прилагат за съответния участник на 
пазара без оглед на това дали те 
извършват вътрешно поддръжката на 
своите мрежови и информационни 
системи или я възлагат на външни 
изпълнители.

Or. en

Изменение 13

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 

(28) Компетентните органи и 
единичните звена за контакт 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 и единичните звена за 
контакт следва да постигат нужния 
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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.

баланс между интереса на 
обществеността да бъде информирана за 
заплахите и възможните търговски щети 
и накърняването на репутацията на 
участниците на пазара, които докладват 
за инцидентите. При изпълнението на 
задълженията за уведомяване 
компетентните органи и единичните 
звена за контакт 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. Като общо правило 
единичните звена за контакт не 
следва да разкриват личните данни на 
лицата, участващи в инциденти. 
Единичните звена за контакт следва 
да разкриват лични данни само 
когато разкриването на тези данни е 
необходимо и пропорционално с оглед 
на преследваната цел.

Or. en

Обосновка

В случай че публичното разкриване на информация включва лични данни, то следва да 
се извърши в съответствие с решението на Съда по делото Scheckе (съединени дела 
C-92/09 и C-93/09).

Изменение 14

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 

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

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

Or. en

Изменение 15

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, 
единичните звена за контакт 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. en
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Изменение 16

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, единичните звена за контакт
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.
Задължението за уведомяване за
инциденти по отношение на 
сигурността следва да се изпълнява 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, което 
изисква уведомяване в съответствие с 
Регламент 2013/xx/EС на Европейския 
парламент и на Съвета1. ENISA
следва да оказва съдействие, като 
разработва механизми за обмен на 
информация и единен образец за 
уведомленията с цел улесняване на
докладването на инцидентите, при 
които са компрометирани лични данни,
като по този начин ще се облекчи 
административната тежест върху 
бизнеса и публичните администрации.

__________________
1 Регламент xxx на Европейския 
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парламент и на Съвета относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни (ОВ …).

Or. en

Изменение 17

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 
определянето на критериите, на които 
трябва да отговорят държавите членки, 
за да им бъде разрешено да участват в 
сигурната система за обмен на 
информация.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 36
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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 единичните 
звена за контакт и Комисията в 
рамките на мрежата за сътрудничество,
без да се засягат съществуващите 
механизми за сътрудничество на 
национално равнище, по отношение 
на достъпа до сигурната 
инфраструктура за обмен на 
информация, плана на Съюза за 
сътрудничество и форматите и 
процедурите, приложими при 
информирането на обществеността за 
инциденти. 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

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Информацията, която даден 
компетентен орган счита за 
поверителна, следва да бъде обменяна с 
Комисията и останалите компетентни 
органи в съответствие с националните 
разпоредби и тези на Съюза относно 

(38) Информацията, която даден 
компетентен орган или дадено 
единично звено за контакт счита за 
поверителна, следва да бъде обменяна с
Комисията и останалите единични 
звена за контакт в съответствие с 
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търговската тайна само ако подобен 
обмен е абсолютно необходим за 
прилагането на настоящата директива.
Обменената информация следва да се 
ограничава до имащата отношение 
информация и да бъде пропорционална 
на целите на подобен обмен.

националните разпоредби и тези на 
Съюза относно търговската тайна само 
ако подобен обмен е абсолютно 
необходим за прилагането на 
настоящата директива. Обменената 
информация следва да се ограничава до 
имащата отношение информация и да 
бъде необходима и пропорционална на 
целите на подобен обмен.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Обменът на информация относно 
рисковете и инцидентите в рамките на 
мрежата за сътрудничество и 
изпълнението на изискванията за 
уведомяване на националните 
компетентни органи за инциденти може 
да изисква обработката на лични данни.
Подобна обработка на лични данни е 
необходима, за да се изпълнят целите на 
обществения интерес, преследвани от 
настоящата директива, и следователно е 
законосъобразна съгласно член 7 от 
Директива 95/46/ЕО. По отношение на 
тези законни цели тя не представлява 
непропорционално и неприемливо 
вмешателство, нарушаващо в същината 
му правото на защита на личните данни, 
гарантирано от член 8 от Хартата на 
основните права. При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията, 
както е целесъобразно. Когато 
институции и органи на Съюза 

(39) Обменът на информация относно 
рисковете и инцидентите в рамките на 
мрежата за сътрудничество и 
изпълнението на изискванията за 
уведомяване на националните 
компетентни органи или единичните 
звена за контакт за инциденти може 
да изисква обработката на лични данни.
Подобна обработка на лични данни е 
необходима, за да се изпълнят целите на 
обществения интерес, преследвани от 
настоящата директива, и следователно е 
законосъобразна съгласно член 7 от 
Директива 95/46/ЕО. По отношение на 
тези законни цели тя не представлява 
непропорционално и неприемливо 
вмешателство, нарушаващо в същината 
му правото на защита на личните данни, 
гарантирано от член 8 от Хартата на 
основните права. При прилагането на 
настоящата директива следва да се 
прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията, 
както е целесъобразно. Когато 
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обработват данни, обработката с цел 
изпълнение на настоящата директива 
следва да съответства на Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 г. 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни.

институции и органи на Съюза 
обработват данни, обработката с цел 
изпълнение на настоящата директива 
следва да съответства на Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 г. 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) Съгласно Съвместната 
политическа декларация на 
държавите членки и на Комисията 
относно обяснителните документи 
от 28 септември 2011 г. държавите 
членки са поели ангажимент в 
обосновани случаи да прилагат при 
съобщаването на своите мерки за 
транспониране един или повече 
документи, обясняващи връзката 
между елементите на дадена 
директива и съответстващите им 
части от националните 
инструменти за транспониране. 
Законодателят счита, че по 
отношение на настоящата 
директива предаването на такива 
документи е оправдано.

Or. en
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Изменение 22

Предложение за директива
Член 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „инцидент“ означава
обстоятелство или събитие, което има 
действително неблагоприятно 
отражение върху сигурността;

(4) „инцидент“ означава събитие, което 
има действително неблагоприятно 
отражение върху сигурността;

Or. en

Изменение 23

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 24

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 25

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 инфраструктура, която е 
от основно значение за поддържането на 
особено важни икономически и 
обществени дейности в сферата на 
енергетиката, транспорта, банковото 
дело, инфраструктурите на 
финансовия пазар и здравеопазването и 
чието нарушаване или унищожаване 
би оказало съществено въздействие 
върху дадена държава членка в 
резултат на неспособността да се 
поддържат тези функции, 
неизчерпателен списък на които е даден 
в приложение II;

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 3 – точка 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) „регулиран пазар“ означава 
регулиран пазар съгласно член 4, 
точка 14 от Директива 2004/39/EО на 
Европейския парламент и на Съвета1;
________________
1 Директива 2004/39/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 април 2004 г. относно пазарите 
за финансови инструменти (ОВ L 45, 
16.2.2005 г., стр. 18).

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с определението на все още неприетия регламент на
Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и 
за изменение на Регламент [EMIR] относно извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на трансакции.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 3 – точка 11 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) „многостранна търговска 
система“ (МТС) означава 
многостранна търговска система 
съгласно член 4, точка 15 от 
Директива 2004/39/ЕО;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с определението на все още неприетия регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и 
за изменение на Регламент [EMIR] относно извънборсовите деривати, централните 
контрагенти и регистрите на трансакции.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 3 – точка 11 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) „организирана търговска 
система“ означава многостранна 
система или механизъм, които не са 
регулиран пазар, многостранна 
търговска система или централен 
контрагент, управлявани от 
инвестиционен посредник или 
участник на пазара, в които 
многобройни интереси на трети лица 
за покупката и продажбата на 
облигации, структурирани финансови 
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продукти, квоти за емисии или 
деривати могат да взаимодействат в 
системата по начин, който води до 
сключването на договор за финансови 
инструменти, в съответствие с 
разпоредбите на дял II от Директива 
2004/39/ЕО;

Or. en

Обосновка

Въвеждане на определението в съответствие с и в зависимост от резултата на все 
още неприетия регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите 
на финансови инструменти и за изменение на Регламент [EMIR] относно 
извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции.

Изменение 29

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) рамка за управление на риска, 
включително установяването,
приоритизирането, оценката и 
третирането на рисковете, оценката
на въздействието на потенциалните
инциденти, възможностите за 
превенция и контрол, както и 
критериите за избор на евентуални
мерки за противодействие;

Or. en

Обосновка

Формулировката следва да бъде разширена, за да включи и други дейности, 
необходими при управлението на рисковете, свързани със сигурността на 
информацията.

Изменение 30

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

б) определяне на ролите и 
отговорностите на различните 
действащи лица, участващи в 
изпълнението на плана;

б) определяне на ролите и 
отговорностите на различните органи и 
други действащи лица, участващи в 
изпълнението на рамката;

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национален компетентен орган по 
сигурността на мрежовите и 
информационните системи

Национални компетентни органи и 
единични звена за контакт по 
сигурността на мрежовите и 
информационните системи

Or. en

Изменение 32

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 национални компетентни 
органи по сигурността на мрежовите и 
информационните системи (наричан 
по-долу „компетентен орган“).

Or. en
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Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Компетентните органи и 
единичното звено за контакт в една и 
съща държава членка си сътрудничат 
тясно по отношение на 
задълженията, предвидени в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Единичното звено за контакт 
осигурява трансгранично 
сътрудничество с други единични 
звена за контакт.

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи разполагат с 
достатъчно технически, финансови и 
човешки ресурси, за да изпълняват 
ефективно и ефикасно определените им 
задачи и по този начин да постигат 
целите на настоящата директива.
Държавите членки гарантират, че чрез
мрежата, посочена в член 8,
компетентните органи си 
сътрудничат ефективно, ефикасно и 
сигурно.

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи и единичните 
звена за контакт разполагат с 
достатъчно технически, финансови и 
човешки ресурси, за да изпълняват 
ефективно и ефикасно определените им 
задачи и по този начин да постигат 
целите на настоящата директива.
Държавите членки гарантират, че чрез 
мрежата, посочена в член 8,
единичните звена за контакт си 
сътрудничат ефективно, ефикасно и 
сигурно.

Or. en

Изменение 37

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 

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

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.

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи се консултират 
помежду си и си сътрудничат винаги, 
когато това е целесъобразно, със 
съответните национални 
правоприлагащи органи, включително с 
органите за защита на данните.

5. Компетентните органи и единичните 
звена за контакт се консултират 
помежду си и си сътрудничат винаги, 
когато това е целесъобразно, със 
съответните национални 
правоприлагащи органи, включително с 
органите за защита на данните.

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всяка държава членка уведомява 
незабавно Комисията за определения от 
нея компетентен орган, неговите
задачи и за всякакви последващи 
промени в тях. Всяка държава членка 
прави обществено достояние акта, с 
който определя компетентния орган.

6. Всяка държава членка уведомява 
незабавно Комисията за определените
от нея компетентни органи и 
единични звена за контакт, техните
задачи и за всякакви последващи 
промени в тях. Всяка държава членка 
прави обществено достояние акта, с 
който определя компетентните 
органи.

Or. en
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Изменение 40

Предложение за директива
Член 8 - параграф 1

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. Единичните звена за контакт и 
Комисията изграждат мрежа (наричана 
по-долу „мрежа за сътрудничество“) с 
цел да си сътрудничат в борбата с 
рисковете и инцидентите, засягащи 
мрежовите и информационните 
системи.

Or. en

Изменение 41

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 единичните звена за 
контакт. При поискване Европейската 
агенция за мрежова и информационна 
сигурност („ENISA“) оказва съдействие 
на мрежата за сътрудничество, като й 
предоставя експертни познания и 
консултации. При необходимост 
участниците на пазара 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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Изменение 42

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на мрежата за 
сътрудничество компетентните 
органи:

3. В рамките на мрежата за 
сътрудничество единичните звена за 
контакт:

Or. en

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Мрежата за сътрудничество 
публикува веднъж годишно доклад 
относно дейността си въз основа на 
обобщения доклад, представен в 
съответствие с член 14, параграф 4 
от настоящата директива, който 
обхваща предходните 12 месеца.

Or. en

Изменение 44

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 
отношение европейски органи, по-
специално в сферата на защитата на 
данни, енергетиката, транспорта, 

е) си сътрудничат и обменят 
информация по всички имащи 
отношение въпроси с Европейския
център по киберпрестъпността към 
Европол и с всички останали имащи 
отношение европейски органи, по-
специално в сферата на защитата на 
данни, енергетиката, транспорта, 
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банковото дело, фондовите борси и 
здравеопазването;

банковото дело, инфраструктурите на 
финансовия пазар и здравеопазването;

Or. en

Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) при необходимост включват, 
консултират и обменят информация 
с участниците на пазара.

Or. en

Изменение 46

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
единичните звена за контакт 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.

Or. en

Изменение 47

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези критерии следва да включват 
поне мерките за поверителност и 
сигурност в съответствие с членове 
16 и 17 от Директива 95/46/ЕО и 
членове 21 и 22 от Регламент (ЕО) 
№ 45/2001.

Or. en

Изменение 48

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

Or. en

Изменение 49

Предложение за директива
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В ранните предупреждения
компетентните органи и Комисията 
съобщават всякаква имаща отношение 
информация, с която разполагат и която 
може да бъде от полза за оценката на 
риска или инцидента.

2. В ранните предупреждения
единичните звена за контакт и 
Комисията съобщават всякаква имаща 
отношение информация, с която 
разполагат и която може да бъде от 
полза за оценката на риска или 
инцидента.

Or. en
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Изменение 50

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 
престъпен характер, компетентните 
органи или Комисията уведомяват 
Европейския център по 
киберпрестъпността към Европол.

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

Or. en

Изменение 51

Предложение за директива
Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 18 за 
допълнително специфициране на 
рисковете и инцидентите, които са 
причина за изпращане на ранното 
предупреждение, посочено в параграф 
1.

заличава се

Or. en

Обосновка

Понятията „риск“ и „инцидент“ са определени в член 3, параграф 3 и 4. Делегирани 
актове, определящи по-конкретно тези понятия, могат да доведат до противоречия с 
основния акт. Освен това в член 10, параграф 1 вече са определени допълнителни 
критерии за ранни предупреждения.
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Изменение 52

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След постъпването на ранното 
предупреждение, посочено в член 10,
компетентните органи, след като 
направят оценка на имащата отношение 
информация, се споразумяват за 
координиран отговор в съответствие с 
плана на Съюза за сътрудничество за 
МИС, посочен в член 12.

1. След постъпването на ранното 
предупреждение, посочено в член 10,
единичните звена за контакт, след 
като направят оценка на имащата 
отношение информация, се 
споразумяват за координиран отговор в 
съответствие с плана на Съюза за 
сътрудничество за МИС, посочен в член 
12.

Or. en

Изменение 53

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– определение на формата и 
процедурата за събиране и обмен на 
съвместима и съпоставима информация 
относно рискове и инциденти от страна 
на компетентните органи;

– определение на формата и 
процедурата за събиране и обмен на 
съвместима и съпоставима информация 
относно рискове и инциденти от страна 
на единичните звена за контакт;

Or. en

Изменение 54

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Без да се засяга възможността мрежата 
за сътрудничество да провежда 
неофициално международно 
сътрудничество, Съюзът може да 

Без да се засяга възможността мрежата 
за сътрудничество да провежда 
неофициално международно 
сътрудничество, Съюзът може да 
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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.

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. Всеки трансфер на 
лични данни към получатели, 
установени в държави извън ЕС, се 
извършва в съответствие с членове 25 
и 26 от Директива 95/46/ЕО и член 9 
от Регламент (ЕО) № 45/2001. 

Or. en

Изменение 55

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 
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 

1. Държавите членки гарантират, че 
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 
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 
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поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

информационни системи.

Or. en

Изменение 56

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че
публичните администрации и
участниците на пазара уведомяват 
компетентния орган за инцидентите, 
които са имали значително отражение 
върху сигурността на основните 
предоставяни от тях услуги.

2. Държавите членки гарантират, че 
участниците на пазара уведомяват 
компетентния орган или единичното 
звено за контакт за инцидентите, 
които са имали значително отражение 
върху непрекъснатостта на основните 
предоставяни от тях услуги. За да се 
определи значимостта на 
въздействието на даден инцидент, се 
вземат предвид, наред с другото, 
следните параметри:

Or. en

Обосновка

Параметрите, определени в букви а), б) и в), с цел определяне на значимостта на 
въздействието на даден инцидент, следва да бъдат подобни на тези, определени от 
техническите насоки на ENISA относно докладване на инциденти във връзка с 
Директива 2009/140/ЕО.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) броят на потребителите, чиято 
основна услуга е засегната;

Or. en
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Изменение 58

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продължителността на 
инцидента;

Or. en

Изменение 59

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) географският обхват по отношение 
на областта, засегната от 
инцидента.

Or. en

Изменение 60

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Участниците на пазара 
уведомяват компетентния орган или 
единичното звено за контакт в 
държавата членка, в която е 
засегната основната услуга, за 
инцидентите, посочени в параграфи 1 
и 2. Когато са засегнати основни 
услуги в повече от една държава 
членка, единичното звено за контакт, 
което е било уведомено, 
предупреждава, въз основа на 
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информацията, предоставена от 
участника на пазара, другите 
заинтересовани единични звена за 
контакт.

Or. en

Изменение 61

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 като проведе консултация с 
компетентния орган и съответния 
участник на пазара, единичното 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. Веднъж годишно единичното 
звено за контакт предава обобщен 
доклад до мрежата за сътрудничество 
относно получените уведомления и 
предприетите действия в съответствие с 
настоящия параграф.

Or. en

Изменение 62

Предложение за директива
Член 14 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 18 относно 
определянето на обстоятелства, при 
които се изисква публичните 
администрации и участниците на 
пазара да информират за 
настъпилите инциденти.

заличава се

Or. en

Изменение 63

Предложение за директива
Член 14 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с евентуално 
приетите съгласно параграф 5 
делегирани актове компетентните 
органи могат да приемат насоки и, 
когато е необходимо, да издават 
указания относно обстоятелствата, при 
които се изисква публичните 
администрации и участниците на 
пазара да информират за настъпилите 
инциденти.

6. Компетентните органи или 
единичното звено за контакт могат да 
приемат насоки относно 
обстоятелствата, при които се изисква 
участниците на пазара да информират за 
настъпилите инциденти.

Or. en

Изменение 64

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи получават всички 
необходими правомощия, за да

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи и единичните 
звена за контакт получават
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разследват случаите на неизпълнение 
от страна на публичните администрации 
и участниците на пазара на техните 
задължения съгласно член 14 и на 
последиците от тях за сигурността на 
мрежовите и информационните 
системи.

необходимите правомощия, за да
проверяват случаите на неизпълнение 
от страна на публичните администрации 
и участниците на пазара на техните 
задължения съгласно член 14 и на 
последиците от тях за сигурността на 
мрежовите и информационните 
системи.

Or. en

Изменение 65

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи разполагат с 
правомощието да изискват от
публичните администрации и
участниците на пазара да:

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи и единичните 
звена за контакт разполагат с 
правомощието да изискват от 
участниците на пазара да:

Or. en

Изменение 66

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) представят доказателства за 
ефективното изпълнение на 
политиките за сигурност, като 
например резултати от одит на 
сигурността, извършен от вътрешни 
одитори, от квалифициран независим 
орган или от национален орган, и 
предоставят доказателствата на
компетентния орган или на 
единичното звено за контакт. При 
необходимост компетентният орган 
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или единичното звено за контакт 
могат да изискват допълнителни 
доказателства или да извършат 
допълнителен одит.

Or. en

Изменение 67

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изпращане на това искане 
компетентните органи и единичните 
звена за контакт посочват целта на 
искането и уточняват в достатъчна 
степен каква информация се изисква.

Or. en

Изменение 68

Предложение за директива
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи разполагат с 
правомощието да издават задължителни 
инструкции за участниците на пазара и 
публичните администрации.

3. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи и единичните 
звена за контакт разполагат с 
правомощието да издават задължителни 
инструкции за участниците на пазара.

Or. en

Изменение 69

Предложение за директива
Член 15 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Компетентните органи и единичните 
звена за контакт уведомяват 
правоприлагащите органи за 
инцидентите от предполагаемо сериозно 
престъпно естество.

Or. en

Изменение 70

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 единичните 
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. Единичните 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. en

Изменение 71

Предложение за директива
Член 15 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки гарантират, че 
всички задължения, наложени на
публичните администрации и
участниците на пазара, могат да бъдат 
обект на съдебен контрол.

6. Държавите членки гарантират, че 
всички задължения, наложени на 
участниците на пазара, могат да бъдат 
обект на съдебен контрол.

Or. en

Изменение 72

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията изготвя чрез актове за 
изпълнение списък на стандартите, 
посочени в параграф 1. Списъкът се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.

заличава се

Or. en

Изменение 73

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки гарантират, 
че когато участникът на пазара не е 
изпълнил задълженията си съгласно 
глава IV с умисъл или груба 
небрежност, не се налагат 
санкциите, предвидени в параграф 1 
от настоящия член.

Or. en
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Изменение 74

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 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди изтичането 
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.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 9, параграф 2, 
се предоставя на Комисията за срок от 
пет години от датата на 
транспониране, посочена в член 21.  
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди изтичането 
на петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за 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

Изменение 75

Предложение за директива
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 9, параграф 2, член 10, 
параграф 5 и член 14, параграф 5, 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 9, параграф 2, 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.
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Or. en

Изменение 76

Предложение за директива
Член 18 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 9, 
параграф 2, член 10, параграф 5 и член 
14, параграф 5, влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 9, 
параграф 2, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 77

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочени в член 3, параграф 8, буква 
а):

заличава се

Or. en

Обосновка

Заглавието „Посочени в член 3, параграф 8, буква а):“ следва да се заличи. Съответно 
изменение с цел заличаване беше технически невъзможно.
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Изменение 78

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Платформи за електронна 
търговия

заличава се

Or. en

Изменение 79

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Портали за плащания в интернет заличава се

Or. en

Изменение 80

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Социални мрежи заличава се

Or. en

Изменение 81

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Машини за търсене заличава се
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Or. en

Изменение 82

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Услуги за изчисления в облак заличава се

Or. en

Изменение 83

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Магазини за приложни програми заличава се

Or. en

Изменение 84

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Електроенергия
- доставчици
- оператори на разпределителни 
мрежи и търговци на дребно, 
работещи с крайните потребители
- оператори на преносни мрежи за 
електроенергия
- участници на пазара на 
електроенергия
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Or. en

Обосновка

Структурата следва да бъде следната: 1. Енергия – а) Електроенергия – тирета. 
Тази структура се прилага и за следващите изменения.

Изменение 85

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Нефт
- нефтопроводи и нефтохранилища
- оператори на съоръжения за добив, 
рафиниране и преработка, съхранение 
и пренос на нефт

Or. en

Изменение 86

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Природен газ
- доставчици
- оператори на разпределителни 
мрежи и търговци на дребно, 
работещи с крайните потребители
- оператори на газопреносни мрежи, 
оператори на системи за съхранение 
и за ВПГ
- оператори на съоръжения за добив, 
рафиниране, преработка, съхранение 
и пренос на природен газ
- участници на пазара на природен газ
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Or. en

Изменение 87

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 1– тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– доставчици на електроенергия и 
природен газ

заличава се

Or. en

Обосновка

Промяна на структурата на втората част от приложение ІІ (към което има 
позоваване в член 3, параграф 8, буква б) в съответствие със структурата на 
приложение І от Директива 2008/114/EО на Съвета. Тази обосновка важи и за 
следващите изменения.

Изменение 88

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 1– тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оператори на системи за електро- и 
газоразпределение и търговци на 
дребно, работещи с крайните 
потребители

заличава се

Or. en

Изменение 89

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 1– тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оператори на газопреносни мрежи, 
оператори на хранилища, оператори 

заличава се
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на системи за съхранение и за ВПГ

Or. en

Изменение 90

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 1– тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оператори на преносни мрежи за 
електроенергия

заличава се

Or. en

Изменение 91

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 1– тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– нефтопроводи и нефтохранилища заличава се

Or. en

Изменение 92

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 1– тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– участници на пазара на 
електроенергия и природен газ

заличава се

Or. en
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Изменение 93

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 1– тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оператори на съоръжения за добив, 
рафиниране и преработка на нефт и 
природен газ

заличава се

Or. en

Изменение 94

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Автомобилен транспорт
i) оператори ръководство на 
движението
ii) спомагателни логистични услуги:
- складиране и съхраняване,
- обработка на товари и
- други подпомагащи транспортни 
услуги

Or. en

Изменение 95

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Железопътен транспорт
i) железопътен транспорт 
(управители на инфраструктура, 
интегрирани дружества и 
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железопътни транспортни 
оператори)
ii) оператори ръководство на 
движението
iii) спомагателни логистични услуги:
- складиране и съхраняване,
- обработка на товари и
- други подпомагащи транспортни 
услуги

Or. en

Изменение 96

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Въздушен транспорт
i) въздушни превозвачи (товарен и 
пътнически въздушен транспорт)
ii) летища
iii) оператори ръководство на 
движението
iv) спомагателни логистични услуги:
- складиране,
- обработка на товари и
- други подпомагащи транспортни 
услуги

Or. en

Изменение 97

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – буква г) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Морски транспорт
i) морски превозвачи (компании за 
морски и крайбрежен воден 
транспорт на пътници и компании за 
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

Изменение 98

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 2– тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– въздушни превозвачи (товарен и 
пътнически въздушен транспорт)

заличава се

Or. en

Изменение 99

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 2– тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– морски превозвачи (компании за 
морски и крайбрежен воден 

заличава се
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транспорт на пътници и компании за 
морски и крайбрежен воден 
транспорт на товари)

Or. en

Изменение 100

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 2– тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– железопътен транспорт 
(управители на инфраструктура, 
интегрирани дружества и 
железопътни транспортни 
оператори)

заличава се

Or. en

Изменение 101

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 2– тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– летища заличава се

Or. en

Изменение 102

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 2– тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– пристанища заличава се

Or. en
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Изменение 103

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 2– тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оператори ръководство на 
движението

заличава се

Or. en

Изменение 104

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 2– тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– спомагателни логистични услуги (а) 
складове и съхранение, б) обработка 
на товари и в) други транспортни 
подпомагащи услуги)

заличава се

Or. en

Изменение 105

Предложение за директива
Приложение 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Инфраструктури на финансовия 
пазар: фондови борси и централни 
контрагенти клирингови къщи

4. Инфраструктури на финансовия 
пазар: регулирани пазари, 
многостранни търговски системи, 
организирани търговски системи и 
централни контрагенти клирингови 
къщи

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие на формулировката на приложение ІІ и въвеждане на 
определения в съответствие с все още неприетия регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение 
на Регламент [EMIR] относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и 
регистрите на трансакции.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Общи сведения

Още през 2010 г. в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа се 
призовава за въвеждането на законодателни инструменти, осигуряващи политика за 
гарантиране на високо равнище на мрежовата и информационната сигурност. Тъй като 
мрежите и информационните системи са взаимосвързани, значителни нарушения на 
дейността им в една държава членка могат да засегнат други държави членки, както и 
Съюза като цяло. Устойчивостта и стабилността на мрежите и информационните 
системи, както и непрекъснатостта на основните услуги са от основно значение за 
гладкото функциониране на вътрешния пазар и особено за по-нататъшното развитие на 
цифровия единен пазар.

С оглед на наличието на различия по отношение на капацитета, както и на 
фрагментираността на подходи в рамките на Съюза, с настоящото си предложение за 
директива относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и 
информационна сигурност в Съюза Европейската комисия цели подобряване на 
сигурността на интернет и на частните мрежи и информационни системи, които 
допринасят за функционирането на нашите общества и икономики.

За тази цел Комисията изисква от държавите членки да увеличат степента си на 
готовност и да подобрят сътрудничеството помежду си. За постигане на тази цел 
операторите на критичните инфраструктури като енергетика и транспорт, основните 
доставчици на услуги на информационното общество, както и публичните 
администрации следва да приемат подходящи мерки за управление на рисковете за 
сигурността и да докладват на националните компетентни органи относно наличието на 
сериозни инциденти.

2. Проектодоклад

Докладчикът подкрепя общата цел на предложената директива, а именно осигуряване 
на високо общо равнище на мрежова и информационна сигурност. Докладчикът счита, 
че за по-голяма ефективност на предложените мерки настоящата директива следва 
първоначално да се ограничи до определени оператори, вече направените инвестиции в 
мрежова и информационна сигурност следва да подлежат на защита и следва да се 
избягва дублирането както на институционалните структури, така и на задълженията, 
налагани на участниците на пазара. Освен това докладчикът е на мнение, че настоящата 
директива следва да подкрепя развитието на отношения на доверие и на обмен между 
публичните и частните участници, както и че трябва да се избягват нежелани форми на 
мислене и поведение, например „култура на конформизъм“, като се дава предимство на 
„културата на управление на риска“. С оглед на тези съображения докладчикът 
предлага да увеличи въздействието на настоящата директива чрез следните по-важни 
изменения.
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А. Приложно поле

Проектът за директива има за цел да наложи на публичните администрации и 
участниците на пазара задължения и по отношение на критичните инфраструктури и 
услугите на информационното общество. Докладчикът счита, че за да се постигне 
съразмерност и бързи резултати от директивата, посочените в глава IV задължителни 
мерки следва да бъдат ограничени до инфраструктури, които са от критично значение в 
по-тесен смисъл. Той е съответно на мнение, че услугите на информационното 
общество не следва да бъдат включени в приложение II към настоящата директива. 
Вместо това в настоящата директива вниманието следва да се насочи към участниците 
на пазара, предоставящи услуги, наред с другото, в енергийния и транспортния сектор,
в сектора на здравеопазването и инфраструктурите на финансовите пазари.

Предвид тяхната обществена мисия, публичните администрации трябва да полагат 
дължима грижа при управлението на своите мрежи и информационни системи. Поради 
това докладчикът не счита за съразмерно да им бъдат наложени същите задължения 
както на участниците на пазара.
В допълнение към измененията по отношение на обхвата докладчикът се застъпва за 
това, приложение II да се разглежда като неизчерпателно и подкрепя извършването на 
периодичен преглед на настоящата директива, включително и с оглед на новите 
технологични развития.

Б. Национални компетентни органи

Предложението за директива предвижда определянето на един национален 
компетентен орган за всяка една държава членка, в чиято отговорност да попада 
наблюдението на прилагането на директивата. Докладчикът счита, че тази концепция 
не отчита по подходящ начин наличието на вече съществуващи структури.
В някои сектори, обхванати от приложното поле на настоящата директива, участниците 
на пазара вече уведомяват официално или неофициално своите специфични за сектора 
регулаторни органи относно инциденти, свързани с мрежовата и информационната 
сигурност. Благодарение на преките връзки и близките отношения с техните съответни 
сектори, тези органи разполагат със задълбочени познания за заплахите и уязвимите 
места, особено по отношение на техния собствен сектор, така че се намират в 
изключително изгодна позиция, която им позволява да преценят възможните 
последици от потенциални или действителни инциденти в техния сектор.

Освен съществуващите вече инвестиции в определени сектори е възможно някои 
държави членки да трябва да определят повече от един национален компетентен орган, 
което да се налага от техния конституционен ред или от други съображения. Ето защо 
докладчикът предлага да се измени директивата, така че да се позволи назначаването на 
повече от един компетентен орган на държава членка. За да се осигури обаче 
последователно прилагане в рамките на държавата членка и за да се даде възможност за 
ефективно и рационално сътрудничество на равнището на Съюза, всяка държава членка 
следва да определи едно основно звено за контакт, което да отговаря наред с другото за 
участието в мрежата за сътрудничество в съответствие с член 8 и за изпращането на 
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ранни предупреждения в съответствие с член 10.

В. Мрежа за сътрудничество

Докладчикът счита, че за засилване на дейността на мрежата за сътрудничество следва 
да се разгледа възможността участниците на пазара да бъдат поканени да участват в 
нея, ако е целесъобразно. Освен това в рамките на годишен доклад за дейностите на 
мрежата би могло да се предоставя ценна информация относно напредъка при обмена 
на най-добри практики между държавите членки и относно развитието по отношение 
на уведомяването за инциденти в Съюза.

Г. Изисквания за сигурност и уведомяване за инциденти

Основната новост, съдържаща се в предложението за директива, се отнася до 
въвеждането на задължително уведомяване от страна на участниците на пазара за 
инциденти, които имат значително отражение върху сигурността на основните услуги. 
С цел изясняване на обхвата на задълженията и за да бъдат те записани в основния акт, 
докладчикът предлага делегираните актове съгласно член14, параграф 5 да се заменят с 
ясни критерии за определяне на значимостта на инциденти, които трябва да бъдат 
докладвани. С оглед на планираното привеждане в съответствие с Директива 
2009/140/ЕО показателите, подобни на тези, определени от техническите насоки на 
ENISA относно докладване на инциденти във връзка с Директива 2009/140/ЕО, биха 
допринесли за изясняване на обхвата и критериите за уведомяване. Освен това 
докладчикът препоръчва да се укрепят защитните мерки във връзка с публикуването на 
информация, свързана с инциденти, и изяснява приложимостта на правните 
разпоредби, в случай че даден инцидент засегне основните услуги в няколко държави 
членки, така че да не се налагат многобройни или неясни задължения за уведомяване.

Д. Изпълнение и правоприлагане

Докладчикът счита, че е от съществено значение да се насърчава култура на управление 
на риска и да се продължат вече положените усилия от страна на участниците на 
пазара. При това той счита, че не формата на предоставяне на информация за конкретни 
дейности по управление на риска, а сътрудничеството като цяло и конкретните мерки, 
предприемани от участниците на пазара, са от решаващо значение.

Ето защо в контекста на член15 е необходимо да се даде възможност за гъвкавост по 
отношение на доказателствата, удостоверяващи изпълнението на изискванията за 
сигурност, които се поставят към участниците на пазара. Допустими следва да бъдат и 
доказателства за съответствие, предоставени под форма, различна от одити на 
сигурността.

Е. Санкции

Макар докладчикът да счита, че за засилване на ефективността на настоящата 
директива е необходимо да се предвидят санкции за участниците на пазара, които не 
изпълняват изискванията, той е на мнение, че възможните санкции не трябва да 
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въздействат демотивиращо по отношение на уведомяването за инциденти и да 
предизвикат отрицателни последствия. Трябва да се избягват случаи, при които бързото 
уведомяване за инциденти се подкопава от наличието на опасност от налагане на 
санкции например за елементарно неспазване на процедурните изисквания. Ето защо 
докладчикът предлага да се уточни, че когато участникът на пазара не е спазил 
задълженията си съгласно глава IV, но не е действал умишлено или поради груба 
небрежност, не следва да се налага санкция.


