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Изменение 51
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Изграждането на доверие в онлайн 
средата е ключов фактор за 
икономическото развитие. Липсата на 
доверие кара потребителите, 
предприятията и учрежденията да се 
колебаят при извършването на 
електронни трансакции и при 
въвеждането на нови услуги.

(1) Изграждането на доверие в онлайн 
средата е ключов фактор за 
икономическото и социалното
развитие. Липсата на доверие, в 
частност поради впечатлението за 
липса на правна сигурност, кара 
потребителите, предприятията и 
учрежденията да се колебаят при 
извършването на електронни 
трансакции и при въвеждането на нови 
услуги

Or. en

Обосновка

Най-важното е да се предостави по-голяма правна сигурност и затова оттук следва 
да се започне. Концепцията за социалното развитие е от проектостановището на г-
жа Марита Улвског.

Изменение 52
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целта на настоящия регламент е да 
се повиши доверието в електронните 
трансакции на вътрешния пазар като се
гарантира сигурно и безпрепятствено
взаимодействие по електронен път 
между предприятията, гражданите и 
обществените органи, чрез което ще се 
увеличи ефективността на обществените 
и частните онлайн услуги, електронния 
бизнес и електронната търговия в 

(2) Целта на настоящия регламент е да 
се повиши доверието в електронните 
трансакции на вътрешния пазар, като се
предостави обща основа за сигурно от 
правна гледна точка взаимодействие 
по електронен път между 
предприятията, гражданите и 
обществените органи, чрез което ще се 
увеличи ефективността на обществените 
и частните онлайн услуги, електронния 
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Съюза. бизнес и електронната търговия в 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Става въпрос за правна сигурност.

Изменение 53
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Директива 1999/93/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 1999 година относно 
правната рамка на Общността за 
електронните подписи по същество 
обхваща електронните подписи, но не 
предоставя цялостна трансгранична и 
междусекторна рамка за сигурни, 
надеждни и лесни за използване 
електронни трансакции. С настоящия 
регламент се разширяват и 
задълбочават достиженията на 
директивата.

(3) Директива 1999/93/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 1999 година относно 
правната рамка на Общността за 
електронните подписи по същество 
обхваща електронните подписи, но не 
предоставя цялостна трансгранична и 
междусекторна рамка за сигурни, 
надеждни и лесни за използване 
електронни трансакции. С настоящия 
регламент се разглеждат тези 
пропуски.

Or. en

Обосновка

Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 
1999 година относно правната рамка на Общността за електронните подписи по 
същество обхваща електронните подписи, но не предоставя цялостна трансгранична 
и междусекторна рамка за сигурни, надеждни и лесни за използване електронни 
трансакции. С настоящия регламент се разглеждат тези пропуски.

Изменение 54
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Европейският съвет призова 
Комисията да съдейства за 
изграждането на цифров единен пазар 
до 2015 година, който да ускори 
напредъка в ключови области на 
цифровата икономика, както и да 
насърчи цялостната интеграция на 
цифровия единен пазар чрез улесняване 
на трансграничното използване на 
онлайн услуги, и по-специално — чрез 
улесняване на електронната 
идентификация и електронното
удостоверяване на автентичност.

(5) Европейският съвет призова 
Комисията да съдейства за 
изграждането на цифров единен пазар 
до 2015 година, който да ускори 
напредъка в ключови области на 
цифровата икономика, както и да 
насърчи цялостната интеграция на 
цифровия единен пазар чрез улесняване 
на трансграничното използване на 
онлайн услуги, и по-специално — чрез 
улесняване на сигурни електронно
удостоверяване на автентичност и 
електронна идентификация.

Or. en

Изменение 55
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съветът прикани Комисията да 
допринесе към цифровия единен пазар 
чрез създаването на подходящи условия 
за взаимно трансгранично признаване 
на ключовите фактори, като електронна 
идентификация, електронни документи, 
електронни подписи и електронно 
доставяне на услуги и за оперативно 
съвместими услуги на електронното 
управление в целия Европейски съюз.

(6) Съветът прикани Комисията да 
допринесе към цифровия единен пазар 
чрез създаването на подходящи условия 
за взаимно трансгранично признаване 
на ключовите фактори, като
електронно удостоверяване на 
автентичност или електронна 
идентификация, електронни документи, 
електронни подписи и електронно 
доставяне на услуги и за оперативно 
съвместими услуги на електронното 
управление в целия Европейски съюз.

Or. en

Изменение 56
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 година относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации)1

призовава Комисията да приеме 
необходимите мерки, за да се 
гарантира, че крайните устройства 
са конструирани по такъв начин, че 
да са съвместими с правото на 
ползвателите да защитават и 
контролират използването на 
техните лични данни, в 
съответствие с Директива 1999/5/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 март 1999 година 
относно радионавигационното 
оборудване и далекосъобщителното 
крайно оборудване и взаимното 
признаване на тяхното 
съответствие2 и Решение 87/95/ЕИО 
на Съвета от 22 декември 1986 година 
относно стандартизацията в 
сферата на информационните 
технологии и телекомуникациите3. 
Европейската многостранна 
платформа на заинтересованите 
страни по въпросите на 
стандартизацията в областта на 
ИКТ, създадена по силата на Решение 
на Комисията от 28 ноември 2011 
година за създаване на Европейска 
многостранна платформа по 
въпросите на стандартизацията в 
областта на ИКТ4, изглежда 
подходяща да бъде използвана за 
такива цели, доколкото органите по 
защита на данните и Европейският 
комитет по защита на данните 
разполагат с достатъчно ресурси да 



AM\936276BG.doc 7/174 PE510.784v01-00

BG

участват в процедурите по 
стандартизация, свързани с 
информационните и комуникационни 
технологии, имащи отношение към 
личните данни, както е определено в 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 
октомври 1995 година за защита на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и за свободното 
движение на тези данни5.
_________________
1 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
2 ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.
3 ОВ L 36, 7.2.1987, стр. 31.
4 ОВ C 349, 11.30.2011 г., стр. 4.
5 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

Or. en

Обосновка

Изменението предвижда механизъм, чрез който Комисията, надзорните органи и 
Европейският комитет по защита на данните могат да си взаимодействат, за да 
обезпечат хармонизирано осъществяване на сигурни, устойчиви и съобразени със 
защитата на личния живот услуги за удостоверяване на автентичност или
идентификация.

Изменение 57
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 година относно 
услугите на вътрешния пазар изисква от 
държавите членки да установят 
единични звена за контакт (ЕЗК), чрез 
които да се гарантира, че всички 
процедури и формалности, свързани с 
достъпа до и упражняването на

(8) Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 година относно 
услугите на вътрешния пазар изисква от 
държавите членки да установят 
единични звена за контакт (ЕЗК), чрез 
които да се гарантира, че достъпът до
дейност по предоставяне на услуги,
особено във връзка с трансакции, 
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дейност по предоставяне на услуги,
могат да бъдат лесно изпълнени от 
разстояние и по електронен път, чрез 
релевантните единични звена за контакт 
и със съответните компетентни власти.
При редица онлайн услуги, достъпът до 
които се осъществява чрез ЕЗК, се 
изисква електронна идентификация, 
електронно удостоверяване на 
автентичност и електронен подпис.

може да бъде лесно осъществим от 
разстояние и по електронен път, за 
съответните услуги чрез релевантните 
единични звена за контакт и със 
съответните компетентни власти. При 
редица онлайн услуги, достъпът до 
които се осъществява чрез ЕЗК, се 
изисква електронна идентификация, 
електронно удостоверяване на 
автентичност и електронен подпис.

Or. en

Обосновка

Гарантира се, че не всички услуги изведнъж ще се нуждаят от създадена от 
правителството схема за установяване на автентичност или идентификация. Важно 
е да се запази възможност за услуги, за които не се изисква удостоверяване на 
автентичност. Много е вероятно предприятията и гражданите да усетят 
разликата.

Изменение 58
Амелия Андерсдотер, Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В повечето случаи при достъп до 
тези услуги доставчиците от друга 
държава членка не могат да използват 
своята електронна идентификация, тъй 
като националните схеми за електронна 
идентификация в тяхната държава не се 
признават и приемат в други държави 
членки. Електронната бариера не 
позволява на доставчиците на услуги да 
се възползват в пълна степен от 
преимуществата на вътрешния пазар.
Взаимното признаване и приемане на 
средствата за електронна 
идентификация ще улесни 
трансграничното предоставяне на 
редица услуги на вътрешния пазар и ще 
спомогне предприятията да развиват 
трансгранична дейност, без да срещат 
пречки във взаимодействието си с 

(9) В повечето случаи при достъп до 
тези услуги доставчиците от друга 
държава членка не могат да използват
своето електронно удостоверяване на 
автентичност и своята електронна 
идентификация, тъй като националните 
схеми за електронно удостоверяване 
на автентичност и електронна 
идентификация в тяхната държава не се 
признават и приемат в други държави 
членки. Допълнителен проблем е, че 
понастоящем използваните системи 
не позволяват на гражданите и на 
бенефициерите на тези услуги да 
култивират доверие в доставчика на 
услуги чрез ефективно взаимно 
удостоверяване на автентичност или 
идентификация. Тези електронни 
бариери не позволяват на
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обществените органи. доставчиците на услуги да се възползват 
в пълна степен от преимуществата на 
вътрешния пазар. Взаимното признаване 
и приемане на средствата за
електронно удостоверяване на 
автентичност или електронна 
идентификация ще улесни 
трансграничното предоставяне на 
редица услуги на вътрешния пазар и ще 
спомогне предприятията да развиват 
трансгранична дейност, без да срещат 
пречки във взаимодействието си с 
обществените органи.

Or. en

Обосновка

Сериозна пречка пред навлизането на  електронното удостоверяване на 
автентичност и електронната идентификация е обстоятелството, че ефективните 
средства, с които потребителите могат да проверят дали контактуват с 
подходящия доставчик на услуги, обикновено са малко или изобщо не съществуват.

Изменение 59
Амелия Андерсдотер, Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Държавите членки следва да 
запазят правото си да използват или да 
въвеждат за целите на електронната 
идентификация средства за достъп до 
онлайн услуги. Те следва също така да 
могат да решават дали да привлекат 
частния сектор в предоставянето на 
такива средства. Държавите членки не 
следва да са задължени да уведомяват за 
своите схеми за електронна 
идентификация. Изборът да уведомят за 
всички или за някои средства за 
електронна идентификация от 
използваната на национално равнище 
схема за достъп най-малкото до 
обществени онлайн услуги или 
специфични услуги, или да не 

(12) Държавите членки следва да 
запазят правото си да използват или да 
въвеждат за целите на електронното 
удостоверяване на автентичност или
електронната идентификация средства 
за достъп до онлайн услуги. Те следва 
също така да могат да решават дали да 
привлекат частния сектор в 
предоставянето на такива средства.
Държавите членки не следва да са 
задължени да уведомяват за своите 
схеми за електронна идентификация.
Изборът да уведомят за всички или за 
някои средства за електронна 
идентификация от използваната на 
национално равнище схема за достъп 
най-малкото до обществени онлайн 
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уведомяват за никои от тях, зависи 
изцяло от държавите членки.

услуги или специфични услуги, или да 
не уведомяват за никои от тях, зависи 
изцяло от държавите членки.

Or. en

Изменение 60
Амелия Андерсдотер, Кристиан Елер

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 
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.

(13) В регламента трябва да се 
определят някои условия за приемане на 
средства за електронно 
удостоверяване на автентичност или 
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 
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.

Or. en

Изменение 61
Амелия Андерсдотер, Кристиан Елер
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Държавите членки следва да могат 
да решават дали да включат частния 
сектор в издаването на средства за 
електронна идентификация и, когато 
това е необходимо за онлайн услуги или 
електронни трансакции, да му 
разрешат за целите на 
идентификацията да използва средства 
за електронна идентификация съгласно 
схема, за която е извършено 
уведомяване. Възможността да използва 
такива средства за електронна 
идентификация би позволила на 
частния сектор да разчита на електронна 
идентификация и електронно 
удостоверяване на автентичност, които 
вече се използват широко в редица 
държави членки най-малкото при 
обществените услуги, и да облекчи 
трансграничния достъп на 
предприятията и гражданите до онлайн 
услуги. За улеснение на 
трансграничното използване на такива 
средства от частния сектор се налага 
предоставяната от държавите членки 
възможност за удостоверяване на 
автентичност да бъде на разположение 
на доверяващите се страни без оглед на 
това, дали те са от обществения или от 
частния сектор.

(14) Държавите членки следва да могат 
да включат частния сектор в издаването 
на средства за електронно 
удостоверяване на автентичност или
електронна идентификация.  На 
участници от частния сектор следва 
също така да бъде разрешавано, 
когато това е необходимо за онлайн 
услуги или електронни трансакции, за 
целите на удостоверяването на 
автентичност или идентификацията 
да използват средства за електронно 
удостоверяване на автентичност и
електронна идентификация съгласно 
схема, за която е извършено 
уведомяване. Възможността да използва 
такива средства би позволила на 
частния сектор да разчита на електронна 
идентификация и/или електронно 
удостоверяване на автентичност, които 
вече се използват широко в редица 
държави членки най-малкото при 
обществените услуги, и да облекчи 
трансграничния достъп на 
предприятията и гражданите до онлайн 
услуги. За улеснение на 
трансграничното използване на такива 
средства за установяване на 
автентичност или идентификация от 
частния сектор се налага предоставяната 
от държавите членки възможност за 
удостоверяване на автентичност да бъде 
на разположение на доверяващите се 
страни без оглед на това, дали те са от 
обществения или от частния сектор.

Or. en

Обосновка

В първоначалната формулировка на Комисията не е ясно кой е доверяващата се 
страна (частните участници), неясна е и разликата между използването от дадена 
доверяваща се страна (доставчик на удостоверение) и страна, която предоставя 
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физическото оборудване за интерпретиране на идентификационните данни.

Изменение 62
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Трансграничното използване на 
средства за електронна идентификация 
съгласно схема, за която е извършено 
уведомяване, налага държавите членки 
да си сътрудничат по отношение на 
техническата оперативна съвместимост.
Това изключва наличието на 
специфични национални технически 
правила, изискващи, например, 
заинтересованите страни от друга 
държава членка да закупуват 
специален хардуер или софтуер за 
проверка и потвърждение на 
електронна идентификация, за която 
е извършено уведомяване. От друга 
страна, техническите изисквания за 
потребителите са неизбежни, тъй като 
се дължат на специфичните 
характеристики на конкретното 
средство (напр. смарткарти).

(15) Трансграничното използване на 
средства за електронна идентификация 
съгласно схема, за която е извършено 
уведомяване, налага държавите членки 
да си сътрудничат по отношение на 
техническата оперативна съвместимост.
Техническите изисквания за 
потребителите са неизбежни, тъй като 
се дължат на специфичните 
характеристики на конкретното 
средство (напр. смарткарти).
Държавите членки, чиито механизми 
за идентификация разчитат на 
специален хардуер или софтуер за 
проверка и потвърждение на 
електронна идентификация, за която 
е извършено уведомяване, трябва да 
предоставят такива токен 
устройства за сертифициране без 
допълнителни разходи за 
отговорните лица от Съюза, които 
не са техни граждани или жители.

Or. en

Обосновка

Това би позволило на държавите членки с по-усъвършенстван подход към 
електронната идентификация, включващ установяване на автентичността не само 
на даден гражданин спрямо публична служба, но и на публичната служба спрямо 
гражданина, да запазят тази по-висока степен на доверие и поверителност, като 
същевременно не се излага на риск идеята за оперативната съвместимост.

Изменение 63
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Трансграничното използване на 
средства за електронна идентификация 
съгласно схема, за която е извършено 
уведомяване, налага държавите членки 
да си сътрудничат по отношение на 
техническата оперативна съвместимост.
Това изключва наличието на 
специфични национални технически 
правила, изискващи, например, 
заинтересованите страни от друга 
държава членка да закупуват специален 
хардуер или софтуер за проверка и 
потвърждение на електронна 
идентификация, за която е извършено 
уведомяване. От друга страна, 
техническите изисквания за 
потребителите са неизбежни, тъй като 
се дължат на специфичните 
характеристики на конкретното 
средство (напр. смарткарти).

(15) Трансграничното използване на 
средства за електронна идентификация 
съгласно схема, за която е извършено 
уведомяване, налага държавите членки 
да си сътрудничат по отношение на 
техническата оперативна съвместимост
в съответствие с принципа на 
технологическа неутралност. Това 
изключва наличието на специфични 
национални технически правила, 
изискващи, например, заинтересованите 
страни от друга държава членка да 
закупуват специален хардуер или 
софтуер за проверка и потвърждение на 
електронна идентификация, за която е 
извършено уведомяване. От друга 
страна, техническите изисквания за 
потребителите са неизбежни, тъй като 
се дължат на специфичните 
характеристики на конкретното 
средство (напр. смарткарти).

Or. en

Изменение 64
Марита Улвског

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Сътрудничеството между 
държавите членки следва да бъде в 
услуга на техническата оперативна 
съвместимост на схемите за електронна 
идентификация, за които е извършено 
уведомяване, за да се осигури високо 
равнище на доверие и сигурност, 
отговарящи на степента на риск. То 
следва да се основава на обмен на 
информация и споделяне на челен опит 
между държавите членки с оглед на 
взаимното признаване на посочените 

(16) Сътрудничеството между 
държавите членки следва да бъде в 
услуга на техническата оперативна 
съвместимост на схемите за електронна 
идентификация, за които е извършено 
уведомяване, за да се осигури високо 
равнище на доверие и сигурност, 
отговарящи на степента на риск. То 
следва да се основава на обмен на 
информация и споделяне на челен опит 
между държавите членки, особено в 
областта на електронните услуги, за 
които се счита, че са трансгранично 
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схеми. значими, с оглед на взаимното 
признаване на посочените схеми.

Or. en

Изменение 65
Амелия Андерсдотер, Кристиан Елер

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Сътрудничеството между 
държавите членки следва да бъде в 
услуга на техническата оперативна 
съвместимост на схемите за електронна 
идентификация, за които е извършено 
уведомяване, за да се осигури високо 
равнище на доверие и сигурност, 
отговарящи на степента на риск. То 
следва да се основава на обмен на 
информация и споделяне на челен опит 
между държавите членки с оглед на 
взаимното признаване на посочените 
схеми.

(16) Сътрудничеството между 
държавите членки следва да бъде в 
услуга на техническата оперативна 
съвместимост на схемите за
електронно удостоверяване на 
автентичност или електронна 
идентификация, за които е извършено 
уведомяване, за да се осигури високо 
равнище на доверие и сигурност, 
отговарящи на степента на риск. То 
следва да се основава на обмен на 
информация и споделяне на челен опит 
между държавите членки с оглед на 
взаимното признаване на посочените 
схеми.

Or. en

Изменение 66
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С настоящия регламент следва да се 
установи обща правна рамка за 
използването на електронни 
удостоверителни услуги. Той обаче не 
следва да създава общо задължение за 
използването им. По-конкретно, той не 
следва да обхваща предоставянето на 
услуги, основаващи се на доброволно 
договаряне по силата на частното право.

(17) С настоящия регламент следва да се 
установи обща правна рамка за 
използването на електронни 
удостоверителни услуги, без да се
създава общо задължение за 
използването им. По-конкретно, той не 
следва да обхваща предоставянето на 
услуги, основаващи се на доброволно 
договаряне по силата на частното право.
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Той не следва да обхваща също така 
аспектите, свързани със сключването 
и валидността на договори или други 
правни задължения, когато в 
националното или съюзното 
законодателство са налице 
предписани изисквания по отношение 
на формата.

Държавите членки гарантират 
условия на равнопоставеност между 
електронните удостоверителни 
услуги, независимо дали те са 
предоставени съгласно публичното 
или частното право.

Настоящият регламент не обхваща 
също така и аспектите, свързани със 
сключването и валидността на 
договори или други правни 
задължения, когато в националното 
или съюзното законодателство са 
налице предписани изисквания по 
отношение на формата.
При все това държавите членки 
гарантират, че предписаните от
националното или европейското 
законодателство форми не засягат 
юридическата валидност и 
ефективността на електронните 
удостоверителни услуги, предвидени 
между частни или публични 
предприятия.

Or. en

Изменение 67
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавите членки следва да 
запазят правото си да определят други 
видове удостоверителни услуги в 
допълнение към съдържащите се в 
изчерпателния списък от 
удостоверителни услуги, предвиден в 
настоящия регламент, за целите на 
признаването им на национално 
равнище като квалифицирани
удостоверителни услуги.

(19) Държавите членки следва да 
запазят правото си да определят други 
видове удостоверителни услуги в 
допълнение към съдържащите се в 
изчерпателния списък от 
удостоверителни услуги, предвиден в 
настоящия регламент, за целите на 
признаването им на национално 
равнище като удостоверителни услуги.
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(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 68
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С цел да се повиши доверието на 
хората във вътрешния пазар и да се 
насърчи използването на 
удостоверителни услуги и продукти 
следва да се въведат понятията за 
квалифицирани удостоверителни 
услуги и доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги, за да се 
определят изискванията и 
задълженията във връзка с 
гарантирането на висока степен на 
сигурност на използваните или 
предоставяните квалифицирани 
удостоверителни услуги и продукти.

заличава се

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Не е нужно да се въвежда понятието„ доставчик на квалифицирани удостоверителни 
услуги“. Един доставчик на удостоверителни услуги е надежден единствено в 
рамките на своята отчетност и отговорност. Най-добрият начин да се гарантира, 
че техническите решения са строги и технологически съвременни, е те да бъдат 
изложени на непрекъснат контрол чрез партньорски проверки.  Този метод на 
саморегулация вече е изпробван сред занимаващите се със сигурността. Един надзорен 
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орган във всяка държава членка не би го променил. 

Изменение 69
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) С цел да се повиши доверието на 
хората във вътрешния пазар и да се 
насърчи използването на 
удостоверителни услуги и продукти 
следва да се въведат понятията за 
квалифицирани удостоверителни услуги 
и доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги, за да се 
определят изискванията и задълженията 
във връзка с гарантирането на висока 
степен на сигурност на използваните 
или предоставяните квалифицирани 
удостоверителни услуги и продукти.

(22) С цел да се повиши доверието на 
хората във вътрешния пазар и да се 
насърчи използването на 
удостоверителни услуги и продукти 
следва да се въведат понятията за 
квалифицирани удостоверителни услуги 
и доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги, за да се 
определят изискванията и задълженията 
във връзка с гарантирането на висока 
степен на сигурност на използваните 
или предоставяните квалифицирани 
удостоверителни услуги и продукти. 
Както квалифицираните, така и 
усъвършенстваните електронни 
подписи могат да бъдат правно 
равностойни на ръчните подписи. 
Нищо в настоящия регламент не 
следва да ограничава възможността 
на което и да е физическо или 
юридическо лице да демонстрира с 
доказателства ненадеждността на 
всяка форма на електронен подпис.
При все това, в случай на 
квалифициран електронен подпис, 
тежестта на доказване при 
оспорване на самоличността на 
подписващия следва да се носи от 
оспорващата страна.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че дори неквалифицираният подпис може да има същите 
последици като ръчния подпис. Единствената разлика е тежестта на доказването.
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Изменение 70
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В съответствие със задълженията, 
произтичащи от Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, която 
влезе в сила в ЕС, лицата с увреждания 
следва да могат да използват 
предоставяните удостоверителни услуги 
и използваните продукти за крайния 
потребител на равни начала с 
останалите потребители.

(23) В съответствие със задълженията, 
произтичащи от Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, която 
влезе в сила в ЕС, и при пълно спазване 
на законодателството на Съюза 
относно достъпността на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор, лицата с 
увреждания следва да могат да 
използват предоставяните 
удостоверителни услуги и услуги за 
електронна идентификация, както и
използваните продукти за крайния 
потребител на равни начала с 
останалите потребители.

Or. en

Изменение 71
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Доставчиците на 
удостоверителни услуги работят в 
особено чувствителна среда, в която 
много други страни разчитат на 
цялостността на техните услуги. 
По-конкретно потребителите 
считат, че те винаги са надеждни. 
Следователно е важно те да избягват 
конфликти на интереси. В интерес на 
доброто управление в контекста на 
електронните подписи и 
електронната идентификация 
доставчиците на удостоверителни 
услуги като цяло следва да не бъдат 
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ръководени или притежавани от 
предприятия, предоставящи услуги, 
които изискват техните 
удостоверителни услуги. Следва да се 
осъществява надзор от страна на 
компетентен надзорен орган.

Or. en

Обосновка

Разделянето на функциите на доставчик на удостоверителни услуги от тези на 
доставчик на услуги, изискващи доверие, означава, че има по-малка възможност 
предприятието да е подчинено на един единствен интерес или да упражнява 
неправомерно влияние върху доставчика на удостоверителни услуги. Това е важен 
принцип при установяването на подходящи вериги на доверие на пазара на електронни 
подписи.

Изменение 72
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Надзорните органи следва да си 
сътрудничат и да обменят 
информация с органите за защита на
данните, за да гарантират, че 
доставчиците на услуги прилагат по 
подходящ начин законодателните 
разпоредби във връзка със защита на 
данните. Обмяната на информация 
следва в частност да обхваща 
инциденти, свързани със 
сигурността, и пробиви в защитата 
на лични данни.

(25) Доставчиците на 
удостоверителни услуги и 
националните органи, отговарящи за 
акредитацията или надзора, спазват 
изискванията, установени в 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 
октомври 1995 г. относно защита на
физическите лица при обработването
на лични данни и за свободното 
движение на тези данни.

Държавите членки също така 
гарантират, че доставчиците на 
удостоверителни услуги и 
националните органи, отговорни за 
акредитацията и надзора, си 
сътрудничат и обменят информация 
с органите за защита на данните, за 
да гарантират, че доставчиците на 
услуги прилагат по подходящ начин 
законодателните разпоредби във 
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връзка със защита на данните. 
Обмяната на информация следва в 
частност да обхваща инциденти, 
свързани със сигурността, и пробиви в 
защитата на лични данни, където 
това е предвидено в приложимото 
право.

Or. en

Изменение 73
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Всички държави членки следва да 
спазват общи основни изисквания по 
отношение на надзора, с което да се 
гарантира съпоставимо ниво на 
сигурност на квалифицираните 
удостоверителни услуги. С цел да се 
улесни последователното прилагане на 
тези изисквания в целия Съюз 
държавите членки следва да приемат 
съпоставими процедури и да обменят 
информация относно своите надзорни 
дейности и най-добри практики в 
дадената област.

(28) Всички държави членки следва да 
спазват общи основни изисквания по 
отношение на надзора, с което да се 
гарантира съпоставимо ниво на 
сигурност на удостоверителни услуги. С 
цел да се улесни последователното 
прилагане на тези изисквания в целия 
Съюз държавите членки следва да 
приемат съпоставими процедури и да 
обменят информация относно своите 
надзорни дейности и най-добри 
практики в дадената област.

Or. en

Изменение 74
Пилар дел Кастильо Вера

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 

(29) Уведомяването за пробиви в 
системите за сигурност в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО и 
оценките на риска за сигурността са от 
съществено значение за предоставянето 
на адекватна информация на засегнатите 
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нарушаване на цялостността на 
системите за сигурност.

страни в случай на пробив или 
нарушаване на цялостността на 
системите за сигурност.

Or. en

Изменение 75
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да се даде възможност на 
Комисията и на държавите членки да 
направят оценка на въздействието на 
настоящия регламент, надзорните 
органи следва да предоставят 
статистически данни относно 
използването на квалифицирани 
удостоверителни услуги.

(31) За да се даде възможност на 
Комисията и на държавите членки да 
направят оценка на въздействието на 
настоящия регламент, надзорните 
органи следва да предоставят 
статистически данни относно 
използването на удостоверителни 
услуги.

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 76
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За осигуряване на устойчивост и 
трайност на квалифицираните 
удостоверителни услуги и за 
стимулиране на доверието на 
потребителите в тяхната непрекъснатост 
надзорните органи следва да гарантират, 
че данните от доставчиците на
квалифицирани удостоверителни 
услуги се съхраняват и са на 
разположение за подходящ период от 
време, дори ако доставчикът на

(33) За осигуряване на устойчивост и 
трайност на удостоверителните
услуги, изпълняващи ясна публична 
функция, и за стимулиране на 
доверието на потребителите в тяхната 
непрекъснатост надзорните органи 
следва да гарантират, че данните от 
доставчиците на такива
удостоверителни услуги се съхраняват и 
са на разположение за подходящ период 
от време, дори ако доставчикът на 
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квалифицирани удостоверителни 
услуги прекрати съществуването си.

такива удостоверителни услуги 
прекрати съществуването си.

Or. en

Обосновка

По такъв начин надзорните органи стават отговорни за непрекъснатостта 
единствено на тези доставчици на удостоверителни услуги, които активно са 
предоставяли услуги с публична функция в държава членка. Заличава се определението 
„квалифицирани“, както в съображения 22, 28 и 31.

Изменение 77
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За осигуряване на устойчивост и 
трайност на квалифицираните 
удостоверителни услуги и за 
стимулиране на доверието на 
потребителите в тяхната непрекъснатост 
надзорните органи следва да гарантират, 
че данните от доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
се съхраняват и са на разположение за 
подходящ период от време, дори ако 
доставчикът на квалифицирани 
удостоверителни услуги прекрати 
съществуването си.

(33) За осигуряване на устойчивост и 
трайност на квалифицираните 
удостоверителни услуги и за 
стимулиране на доверието на 
потребителите в тяхната непрекъснатост 
надзорните органи следва да гарантират, 
че данните, събрани от доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, се съхраняват и са на 
разположение за подходящ период от 
време, дори ако доставчикът на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
прекрати съществуването си.

Or. en

Изменение 78
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) За улесняване на надзора върху 
доставчиците на квалифицирани
удостоверителни услуги, например 
когато даден доставчик предлага 

(34) За улесняване на надзора върху 
доставчиците на удостоверителни 
услуги, например когато даден 
доставчик предлага услугите си на 
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услугите си на територията на друга 
държава членка, където не подлежи на 
надзор, или когато компютрите на даден 
доставчик се намират на територията на 
държава членка, различна от неговата 
държава по установяване, следва да се 
създаде система за взаимопомощ между 
надзорните органи на държавите 
членки.

територията на друга държава членка, 
където не подлежи на надзор, или 
когато компютрите на даден доставчик 
се намират на територията на държава 
членка, различна от неговата държава 
по установяване, следва да се създаде 
система за взаимопомощ между 
надзорните органи на държавите 
членки.

Or. en

Изменение 79
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) При предоставянето на 
удостоверителни услуги, и по-
конкретно на квалифицирани
удостоверителни услуги, доставчиците 
на удостоверителни услуги са длъжни 
да изпълняват изискванията на 
настоящия регламент. Надзорните 
органи са длъжни да упражняват надзор
върху изпълнението на изискванията на 
настоящия регламент от страна на 
доставчиците на удостоверителни 
услуги.

(35) При предоставянето на 
удостоверителни услуги, и по-
конкретно на удостоверителни услуги, 
доставчиците на удостоверителни 
услуги са длъжни да изпълняват 
изискванията на настоящия регламент.
Надзорните органи са длъжни да 
упражняват надзор, за да се гарантира
изпълнението на изискванията на 
настоящия регламент от страна на 
доставчиците на удостоверителни 
услуги.

Or. en

Обосновка

Надзорните органи следва не само да наблюдават как или дали дадени доставчици на 
удостоверителни услуги отговарят на изискванията; също така следва да им бъдат  
осигурени инструменти, за да предприемат по-строги мерки, ако се окаже, че 
доставчикът на удостоверителни услуги в действителност не отговаря на 
изискванията.

Изменение 80
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 36
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Разработването на ефективна 
процедура, чиято цел е включването на 
доставчиците и предоставяните от тях 
удостоверителни услуги в доверителни 
списъци, предполага да се насърчават 
предварителните контакти между 
евентуалните доставчици на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги и компетентния надзорен орган с 
оглед улесняването на надлежни 
проверки, водещи до обезпечаването на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги.

(36) Разработването на ефективна 
процедура, чиято цел е включването на 
доставчиците и предоставяните от тях 
удостоверителни услуги в доверителни 
списъци, предполага да се насърчават 
предварителните контакти между 
евентуалните доставчици на 
удостоверителни услуги и компетентния 
надзорен орган с оглед улесняването на 
надлежни проверки, водещи до 
обезпечаването на удостоверителни 
услуги.

Or. en

Изменение 81
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Доверителните списъци са 
градивни елементи на доверието 
между стопанските субекти, тъй 
като отразяват квалифицирания 
статут на даден доставчик на услуги, 
който подлежи на надзор. От друга 
страна, те не са задължително 
условие за постигането на 
квалифициран статут и за 
предоставянето на квалифицирани 
удостоверителни услуги, което е 
резултат от съблюдаване на 
изискванията на настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. измененията на съображения 22, 28, 31, 33, 34 и 35. Да се има предвид, че може 
да се налагат квалификационни изисквания за предоставяне на услуги, без да е 
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необходимо налагане на квалификация на доставчика на удостоверителни услуги като 
такъв.

Изменение 82
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Ако за дадена квалифицирана
удостоверителна услуга е извършено 
уведомяване, то съответният орган от 
обществения сектор не може да откаже 
изпълнението на административна 
процедура или формалност на 
основание на факта, че тя не е включена 
в съставените от държавите членки 
доверителни списъци. За целите на 
настоящия регламент орган от 
обществения сектор означава всеки 
обществен орган или всеки друг орган, 
натоварен с предоставянето на услуги за 
електронно управление, като подаване 
по интернет на данъчна декларация 
или молба за удостоверение за 
раждане, участие в процедури за 
възлагане на обществени поръчки по 
електронен път и т.н.

(38) Ако за дадена удостоверителна 
услуга е извършено уведомяване, то 
съответният орган от обществения 
сектор не може да откаже изпълнението 
на административна процедура или 
формалност на основание на факта, че 
тя не е включена в съставените от 
държавите членки доверителни 
списъци. За целите на настоящия 
регламент орган от обществения сектор 
означава всеки обществен орган или 
всеки друг орган, натоварен с 
предоставянето на услуги за електронно 
управление.

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22. Освен това следва да се види дали да има списък 
с услугите за електронно управление. Този недовършен списък не е подходящ при тези 
обстоятелства и би могъл да бъде съставен впоследствие.

Изменение 83
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) В срок до три години от 
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приемането на настоящия регламент 
Европейската комисия ще разработи 
предложение за европейска марка за 
доверие за доставчиците на 
удостоверителни услуги, която да 
може да помага на потребителите да 
оценяват различната степен на 
сигурност, предоставяна от 
доставчици на удостоверителни 
услуги на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 84
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Следва да се предостави 
възможност титулярят на електронния 
подпис да възлага обслужването на 
устройства за създаване на 
квалифицирани електронни подписи на 
трета страна при условие, че са 
въведени подходящи механизми и 
процедури, гарантиращи, че титулярят 
разполага с едноличен контрол върху 
използването на данните, свързани със 
създаването на електронния му подпис, 
и че при използването на устройството 
са изпълнени изискванията по 
отношение на квалифицирания подпис.

(40) Следва да се предостави 
възможност титулярят на електронния 
подпис да възлага обслужването на 
устройства за създаване на електронни 
подписи на трета страна при условие, че 
са въведени подходящи механизми и 
процедури, гарантиращи, че титулярят 
разполага с едноличен контрол върху 
използването на данните, свързани със 
създаването на електронния му подпис, 
и че при използването на устройството 
са изпълнени изискванията по 
отношение на подписа.

Or. en

Изменение 85
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) С цел да се осигури правна 
сигурност относно валидността на 

(41) С цел да се осигури правна 
сигурност относно валидността на 
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подписа от съществено значение е да се 
уточни подробно кои компоненти на
квалифицирания електронен подпис 
трябва да се подложат на оценка от 
доверяващата се страна, извършваща 
валидирането. Определянето на 
изискванията към доставчиците на
квалифицирани удостоверителни 
услуги, които могат да предоставят
квалифицирана услуга по валидиране 
на доверяващи се страни, които не 
желаят или не са в състояние да 
извършват сами валидиране на
квалифицирани електронни подписи, 
следва също така да стимулира 
инвестициите в подобни услуги от 
страна на частния или обществения 
сектор. Двата елемента следва да 
направят валидирането на електронни 
подписи лесно и удобно за всички 
страни на равнище ЕС.

подписа от съществено значение е да се 
уточни подробно кои компоненти на
електронния подпис трябва да се 
подложат на оценка от доверяващата се 
страна, извършваща валидирането.
Определянето на изискванията към 
доставчиците на удостоверителни 
услуги, които могат да предоставят 
услуга по валидиране на доверяващи се 
страни, които не желаят или не са в 
състояние да извършват сами 
валидиране на електронни подписи, 
следва също така да стимулира 
инвестициите в подобни услуги от 
страна на частния или обществения 
сектор. Двата елемента следва да 
направят валидирането на електронни 
подписи лесно и удобно за всички 
страни на равнище ЕС.

Or. en

Изменение 86
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Когато за дадена трансакция се 
изисква квалифициран електронен 
печат от юридическо лице, 
квалифицираният електронен подпис 
на упълномощения представител на 
юридическото лице следва да се 
приема на равни начала.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 87
Амелия Андерсдотер



PE510.784v01-00 28/174 AM\936276BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Електронните печати следва да 
служат като доказателство, че даден 
електронен документ е издаден от 
юридическо лице, като гарантират 
надеждния произход и цялостността 
на документа.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изглежда, че Европейската комисия е добавила електронните печати към настоящия 
регламент, за да създаде юридически един вид удостоверяване на автентичност за 
юридически лица, което не съществува. Въпросът е дали вече съществува техническо 
решение, което може само да се развие, и дали на този етап е необходима юридическа 
спецификация на техническите изисквания. По-полезни са ясните правила за 
отговорност за всички страни във веригата за създаване на печати.

Изменение 88
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Електронните печати следва да 
служат като доказателство, че даден 
електронен документ е издаден от 
юридическо лице, като гарантират
надеждния произход и цялостността на 
документа.

(43) Електронните печати следва да 
служат като доказателство, че даден 
електронен документ е издаден от 
юридическо лице, като гарантират 
цялостността на документа.

Or. en

Обосновка

Не се отнася до текста на български език.

Изменение 89
Амелия Андерсдотер
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Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Настоящият регламент следва 
да осигури дългосрочното съхраняване 
на информация, т.е. правната 
валидност на електронните подписи 
и електронните печати за 
продължителен период от време, 
като се гарантира, че те могат да 
бъдат валидирани независимо от 
бъдещи промени в технологиите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Начинът да се постигне това технически е чрез използване на отворени стандарти, 
които са свободно достъпни за всички, и спазване на принципите на обратна 
съвместимост и оперативна съвместимост. Като законодатели трябва да изчакаме 
развитието на промишлеността. Може да не се наложи да чакаме дълго.

Изменение 90
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Тъй като компетентните органи 
в държавите членки понастоящем 
използват различни формати на 
усъвършенствани електронни 
подписи, за да подпишат своите 
документи по електронен път, 
необходимо е в държавите членки да 
се осигури възможност за техническа 
обработка на определен брой 
формати на усъвършенствани 
електронни подписи при 
получаването на документи, 
подписани електронно. По подобен 
начин, когато компетентните органи 
в държавите членки използват 
усъвършенствани електронни печати, 

заличава се
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ще бъде необходимо да се осигури 
възможност за техническа обработка 
на определен брой формати на 
усъвършенствани електронни печати.

Or. en

Обосновка

Предложението има за цел технологиите, използвани за подписи и печати в 
различните държави членки, да станат оперативно съвместими. Също така се 
оставя открит въпросът колко формати на печати и подписи следва да бъдат
включени в списъка на компетентните органи.

Изменение 91
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Освен при удостоверяването на 
автентичността на документ, 
издаден от юридическо лице, 
електронните печати могат да се 
използват за удостоверяване на 
цифровите активи на юридическо 
лице, напр. софтуерен код, сървъри.

заличава се

Or. en

Обосновка

Разликата между печати и подписи не следва да бъде твърде голяма. Често пъти 
промишлеността разработва механизми едва когато се нуждае от тях.

Изменение 92
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За подробното, гъвкаво и срочно 
уточняване на някои технически 
аспекти на настоящия регламент, в 

заличава се
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съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз на Комисията следва да се 
делегират правомощия да приема 
актове във връзка с оперативната 
съвместимост на електронната 
идентификация; мерките за 
сигурност, изисквани от 
доставчиците на удостоверителни 
услуги; признатите независими 
органи, отговарящи за одитирането 
на доставчиците на услуги; 
доверителните списъци; 
изискванията, свързани с равнището 
на сигурност на електронните 
подписи; изискванията към 
квалифицираните удостоверения за 
електронни подписи, тяхното 
валидиране и съхраняване; органите, 
отговорни за сертифицирането на 
устройства за създаване на 
квалифицирани електронни подписи; 
и изискванията, свързани с 
равнището на сигурност на 
електронните печати и на 
квалифицираните удостоверения за 
електронни печати; оперативната 
съвместимост между услугите по 
доставяне. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище.

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно в настоящия регламент да се включат подробни технически 
аспекти, а не е и необходимо за постигането на това, което е политически разумно да 
се постигне в членове 3-7. Подходящите пазарни механизми за прозрачност и 
функционално разделяне на пазарите на доставчици на удостоверителни услуги също 
не е добре да се разглеждат извън членове 15-16 и съображенията. Механизмите за 
стандартизация трябва да следват нормалните процедури за стандарти в 
обществените поръчки, които вече съществуват на европейско равнище.

Изменение 93
Пилар дел Кастильо Вера
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Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия, по-конкретно — за 
определяне на референтните номера на 
стандартите, чието използване ще 
създаде презумпция за съответствие с 
някои изисквания, посочени в 
настоящия регламент или в делегирани 
актове. Тези правомощия следва да се 
упражняват в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 година 
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.

(51) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент на Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия, по-конкретно — за 
определяне на референтните номера на 
стандартите, чието използване ще 
създаде презумпция за съответствие с 
някои изисквания, посочени в 
настоящия регламент или в делегирани 
актове. Тези правомощия следва да 
бъдат упражнявани, след прозрачни 
консултации със заинтересованите 
лица, в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 година 
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 94
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) За да се гарантира правна сигурност 
за стопанските субекти, които вече 
използват квалифицирани 
удостоверения, издадени в съответствие 
с Директива 1999/93/ЕО, е нужно да се 
предвиди достатъчно дълъг преходен 
период. Необходимо е също така на 
Комисията да се предоставят средства 
да приема актове за изпълнение и 

(53) За да се гарантира правна сигурност 
за стопанските субекти, които вече 
използват удостоверения, издадени в 
съответствие с Директива 1999/93/ЕО, е 
нужно да се предвиди достатъчно дълъг 
преходен период. Необходимо е също 
така на Комисията да се предоставят 
средства да приема актове за 
изпълнение и делегирани актове преди 
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делегирани актове преди тази дата. тази дата.

Or. en

Изменение 95
Амелия Андерсдотер, Кристиан Елер

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 
осигуряване на безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар.

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

Or. en

Изменение 96
Юрген Кройцман

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 
осигуряване на безпрепятственото 
функциониране на вътрешния пазар.

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

Or. en

Обосновка

„Електронни“ се повтаря.

Изменение 97
Амелия Андерсдотер, Кристиан Елер
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Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се определят 
условията, при които държавите членки 
признават и приемат средствата за 
електронна идентификация на
физически и юридически лица, които 
средства попадат в обхвата на дадена 
схема за електронна идентификация, за 
която е извършено уведомяване в друга 
държава членка.

2. С настоящия регламент се определят 
условията, при които държавите членки 
признават и приемат средствата за
електронно удостоверяване на 
автентичност или електронна 
идентификация за физически и 
юридически лица, които средства 
попадат в обхвата на дадена схема за
електронно удостоверяване на 
автентичност или електронна 
идентификация, за която е извършено 
уведомяване в друга държава членка.

Or. en

Обосновка

Пояснение.

Изменение 98
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С настоящия регламент се установява 
правна рамка по отношение на
електронните подписи,
електронните печати, електронните 
времеви печати, електронните 
документи, услугите по електронно 
доставяне и по удостоверяване на 
автентичността на уебсайтове.

3. С настоящия регламент се установява 
правна рамка по отношение на някои 
електронни подписи, свързани 
удостоверителни услуги и 
установяване на автентичността на
определени аспекти на услугите в 
мрежа.

Or. en

Изменение 99
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С настоящия регламент се установява 
правна рамка по отношение на 
електронните подписи, електронните 
печати, електронните времеви печати, 
електронните документи, услугите по 
електронно доставяне и по 
удостоверяване на автентичността 
на уебсайтове.

3. С настоящия регламент се установява 
правна рамка по отношение на 
електронните подписи, електронните 
печати, електронните времеви печати, 
електронните документи и услугите по 
електронно доставяне.

Or. en

Обосновка

По отношение на уебсайтовете вече съществуват промишлени стандарти, които са 
широко приети и признати от потребителите. Затова не е ясна добавената 
стойност от квалифицираните удостоверения на уебсайтовете.  Освен това 
интернет е глобален по същността си и потребителите ще се сблъскат с уебсайтове, 
които попадат в обхвата на европейската нормативна уредба, и с уебсайтове, които 
не попадат, и това  може да доведе до объркване и несигурност, особено тъй като 
„неквалифицираните“ уебсайтове не биха били сами по себе си по-малко сигурни.

Изменение 100
Юрген Кройцман

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 квалифицираните и 
неквалифицираните  
удостоверителни услуги и продукти, 
които отговарят на изискванията на 
настоящия регламент, са разрешени за 
свободно движение на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че и неквалифицираните услуги са разрешени за свободно 
движение. 
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Изменение 101
Юрген Кройцман

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 
доставчици на удостоверителни услуги.

1. Настоящият регламент се прилага за 
електронна идентификация, призната и
предоставена от държавите членки или
от тяхно име, както и за установени в 
Съюза доставчици на удостоверителни 
услуги.

Or. en

Обосновка

За схемите на частния сектор следва по принцип да се допуска уведомяване, ако са 
признати от дадена държава членка.

Изменение 102
Пилар дел Кастильо Вера

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 
доставчици на удостоверителни 
услуги.

1. Настоящият регламент се прилага за 
електронна идентификация, 
предоставена, съгласно предвидените в 
член 6 условия за уведомяване, от 
държавите членки или от доставчик 
на удостоверителна услуга от името 
и под отговорността на държавите 
членки.

Or. en

Изменение 103
Амелия Андерсдотер, Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1
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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
доставчици на удостоверителни услуги.

1. Настоящият регламент се прилага за
електронно удостоверяване на 
автентичност и електронна 
идентификация, предоставена от 
държавите членки, от тяхно име или на 
тяхна отговорност, както и за
свързаните доставчици на 
удостоверителни услуги.

Or. en

Изменение 104
Юрген Кройцман

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 не се прилага 
по отношение на предоставянето на 
електронни удостоверителни услуги,
предоставяни единствено за 
вътрешни цели на затворена група 
лица. Всяка трета страна, която 
желае да оспори валидността на 
такава удостоверителна услуга, не 
може да го направи единствено на 
основание, че удостоверителната 
услуга не отговаря на изискванията 
на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Първоначалната формулировка беше неясна и би могло да се разбира, че частното 
право може да реши да не спазва регламента. Вместо това следва да се поясни, че 
тези услуги не се предоставят на обществеността и че страните са ограничени и 
конкретизирани.

Изменение 105
Пилар дел Кастильо Вера
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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 или предлагат услуги в 
Съюза. Той не се прилага по отношение 
на предоставянето на електронни 
удостоверителни услуги, основаващи се 
на доброволно договаряне по силата на 
частното право, които не са свързани с 
достъп до публични услуги.

Or. en

Изменение 106
Саджад Карим

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изразът „доброволно договаряне“ е объркващ, той като това понятие не съществува 
в юридически смисъл в множество държави членки. Обхватът на регламента следва 
да бъде възможно най-широк - този текст би могъл да включва вратичка, чрез която 
всеки договор може да бъде определен като „доброволно споразумение“ от 
засегнатите страни. Изменението е съгласувано с текста на съществуващата 
Директива за електронните подписи (1999/93/ЕО).

Изменение 107
Ламберт ван Нистелрой
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга националният им 
суверенитет, държавите членки 
гарантират, че предписаните от 
националното или европейското 
законодателство форми не 
компрометират юридическата 
валидност на електронните 
удостоверителни услуги съгласно 
изискванията на публичното и 
частното право.

Or. en

Изменение 108
Амелия Андерсдотер, Кристиан Елер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „електронна идентификация“ 
означава процес на използване на данни 
в електронна форма за идентифициране
на лица, които данни представляват по 
еднозначен начин дадено физическо или 
юридическо лице;

(1) „електронна идентификация“ 
означава процес електронно 
удостоверяване на автентичността 
чрез използване на данни в електронна 
форма за идентифициране, които данни 
представляват по еднозначен начин 
дадено физическо или юридическо лице, 
като:
а) идентификационните данни могат 
да се използват от доверяващата се 
страна за идентифициране на лицето 
единствено ако са изпълнени 
определени условия (условна 
електронна идентификация), или
б) идентификационните данни могат 
да се използват от доверяващата се 
страна за идентифициране на лицето 
(безусловна електронна 
идентификация);

Or. en
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Изменение 109
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „електронна идентификация“ 
означава процес на използване на данни 
в електронна форма за идентифициране 
на лица, които данни представляват по 
еднозначен начин дадено физическо 
или юридическо лице;

(1) „електронна идентификация“ 
означава процес на използване на данни 
в електронна форма за идентифициране 
на лица, които данни представляват 
дадено физическо или юридическо лице
или по еднозначен начин, или до 
степента, необходима за 
конкретната цел;

Or. en

Обосновка

В предложението следва да се включи принципът за минимализиране на данните.
Някои услуги изискват еднозначна идентификация, докато други могат да не 
изискват предаването на всички данни. Един практически пример би могъл да бъде 
простата проверка на възрастта, за което не са нужни други лични данни.

Изменение 110
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) „електронна идентификация“ 
означава процес на използване на данни 
в електронна форма за идентифициране 
на лица, които данни представляват по 
еднозначен начин дадено физическо или 
юридическо лице;

1) „електронна идентификация“ 
означава процес на използване на данни 
в електронна форма за идентифициране, 
които данни представляват по 
еднозначен начин дадено физическо или 
юридическо лице;

Or. fr

Изменение 111
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. „трансакция“ означава сесия или 
контакт между лицето и 
доверяващата се страна;

Or. en

Обосновка

Определението за трансакция е необходима предпоставка за следващите определения.
Ограничаването до сесия изключва по-продължителни договорни отношения, когато 
между страните са сключени няколко договора. Последното се счита за връзка и е 
обхванато в специфичното за контекста електронно удостоверяване на 
автентичност, описано по-долу. Сесия се отнася по-скоро за конкретното внимание 
на човек, насочено към определена задача, например посещаване на даден уебсайт.

Изменение 112
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. „несвързващо електронно 
удостоверяване на автентичност“ е 
процес на използване на данни в
електронна форма на атрибути на 
физическо или юридическо лице, 
когато предоставените атрибути и 
допълнително наличната 
информация не позволяват 
трансакцията да бъде свързана с 
дадено лице или друга трансакция;

Or. en

Обосновка

В много случаи установяването на пряка връзка с дадено лице не е необходимо, а по 
съображения за защита на данните като цяло и по-специално на принципа за 
минимализизиране на данните е нежелателно и дори не отговаря на изискванията (чл. 
6, параграф 1, букви б) и в) от Директива 95/46/ЕО. Например за онлайн услуга може 
да трябва да се знае, че клиентът е над 18 години, но не и да се знае името, адреса или 
точната дата на раждане, за да е сигурно, че клиентът може да получи достъп до 
определена услуга или да поръча определени стоки. В този случай е достатъчно 
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анонимно доказателство за необходимите лични атрибути и потребителят има 
възможност да остане анонимен.

Изменение 113
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. „специфично за контекста 
електронно удостоверяване на 
автентичност“ е процесът на 
използване на данни в електронна 
форма на атрибути на физическо или 
юридическо лице, когато 
предоставените атрибути 
позволяват да се провери, че същото 
лице е удостоверило по електронен 
път своята автентичност в същия 
контекст при предишна трансакция; 

Or. en

Обосновка

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birth date etc. Rather solutions allowing for 
a secure re-recognition should be used. Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.

Изменение 114
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „средство за електронна 
идентификация“ означава материална 
или нематериална единица, която 
съдържа данни, както е посочено в
точка 1 от настоящия член, и се 
използва за достъп до онлайн услуги, 
както е посочено в член 5;

(2) „средство за електронно 
удостоверяване на автентичност“ 
означава материална или нематериална 
единица, която съдържа данни, както е 
посочено в точка 1а от настоящия 
член, и се използва за достъп до онлайн 
услуги, както е посочено в член 5;
(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Това е промяна в резултат на въвеждането на концепцията за удостоверяване на 
автентичност като по-общ процес, а идентификацията като специфична форма с 
идентификационни данни.

Изменение 115
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „схема за електронна 
идентификация“ означава система за
електронна идентификация, при 
която средства за електронна 
идентификация се издават на лица, 
както е посочено в точка 1 от настоящия 
член;

(3) „схема за електронно установяване 
на автентичност“ означава система за
електронно установяване на 
автентичност, при която средства за
електронно установяване на 
автентичност се издават на лица, 
както е посочено в точка 1 от настоящия 
член;
(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en
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Обосновка

Това е промяна в резултат на въвеждането на концепцията за удостоверяване на 
автентичност като по-общ процес, а идентификацията като специфична форма с 
идентификационни данни.

Изменение 116
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „удостоверяване на 
автентичност“ означава електронен 
процес, който позволява валидиране на
електронната идентификация на 
физическо или юридическо лице  или на 
произхода и цялостността на 
електронни данни;

(4) „електронно валидиране“ означава 
електронен процес, който позволява 
валидиране на електронното 
удостоверяване на автентичност на
физическо или юридическо лице  или на 
произхода и цялостността на 
електронни данни;

Or. en

Обосновка

Спазване на терминологията, установен в науката и литературата за диференциране 
между електронно удостоверяване на автентичност и идентификация (вж. член 3, 
параграфи 1а,1б и1в по-горе. Процесът на проверка на валидността на 
предоставените атрибути изисква алтернативна терминология, различна от 
удостоверяване на автентичността. Беше избрано „електронно валидиране“ в 
съответствие със съществуващата формулировка на член 6, параграф 1, буква г).

Изменение 117
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. „идентификационни данни“ 
означава всеки набор от атрибути, 
познаването на които конкретизира 
едно физическо лице, например 
комбинацията от име и постоянен 
адрес или име и дата на раждане, или 
всяка информация, водеща до това, 
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например номер на паспорт или 
уникален личен номер;

Or. en

Обосновка

Тук се дефинират идентификационните данни по функционален начин. Съзнателно не 
е включен изчерпателен списък на атрибутите, той като държавите членки могат да 
считат задължителни за ясната и еднозначна идентификация различни атрибути.

Изменение 118
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. „издател“ е лице, което гарантира 
за валидността на един или повече 
атрибути на дадено лице чрез 
издаване на средства за електронна 
идентификация на лицето като 
притежател;

Or. en

Обосновка

Необходимо определение, за да се включат издателите, за които има изисквания за 
защита на данните; вж. член 4а по-долу.

Изменение 119
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. „служба по валидиране“ е орган, 
отговарящ за възможността за 
установяване на автентичност, 
обезпечена от нотифициращата 
държава членка в съответствие с 
член 6, параграф 1, буква г);
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Or. en

Обосновка

Необходимо определение, за да се включат службите по валидиране, за които има 
изисквания за защита на данните; вж. член 4а по-долу.

Изменение 120
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4г. „притежател“ означава  
физическо или юридическо лице, на 
което е издадено средство за 
електронно удостоверяване на 
автентичност;

Or. en

Обосновка

Липсващо определение.

Изменение 121
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4д. „доверяваща се страна“ означава  
физическо или юридическо лице, на 
което притежателят на средство за 
електронно удостоверяване на 
автентичност проверява 
атрибутите;

Or. en

Обосновка

В проекта вече се споменават доверяващи се страни – член 1, буква г) – без истинско 
определение.
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Изменение 122
Ламберт ван Нистелрой

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; както 
и

в) няма начин титулярят на 
електронния подпис да разбере 
погрешно подписването на 
трансакцията и неволно да изложи 
своя достъп за подписване на трети 
лица; както и

Or. en

Изменение 123
Жан-Пиер Оди

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; както и

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

Or. fr

Обосновка

Заличаването на фразата „единствено под свой контрол“ е необходимо, за да стане 
разпоредбата по-гъвкава и да бъде възможно подписването чрез пълномощно.

Изменение 124
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Изменение 125
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 3 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10) „удостоверение“ означава 
електронен атестат, който свързва 
данните за валидиране на електронен
подпис или печат съответно с дадено 
физическо или юридическо лице и 
потвърждава данните на въпросното 
лице;

10) „удостоверение“ означава 
електронен атестат, който свързва 
данните за валидиране на подпис с 
дадено физическо лице или данните за 
валидиране на печат с дадено
юридическо лице и потвърждава 
данните на въпросното лице;

Or. fr

Обосновка

Редакция.

Изменение 126
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „квалифицирано удостоверение за 
електронен подпис“ означава 
атестат, който поддържа 
електронни подписи, издава се от 
доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги и отговаря на 
изискванията, посочени в 
приложение I;

заличава се

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 127
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 3 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „удостоверителна услуга“ означава 
електронна услуга, състояща се в 
създаване, проверка, валидиране, 
обработка и съхраняване на електронни 
подписи, електронни печати, 
електронни времеви печати, електронни 
документи, услуги по електронно 
доставяне, удостоверяване на 
автентичността на уебсайтове,
електронни удостоверения, 
включително удостоверения за 
електронен подпис и електронен печат;

(12) „удостоверителна услуга“ означава 
електронна услуга, състояща се в 
създаване, проверка, валидиране, 
обработка и съхраняване на електронни 
подписи, електронни печати, 
електронни времеви печати, електронни 
документи, услуги по електронно 
доставяне, или електронни 
удостоверения, включително 
удостоверения за електронен подпис и 
електронен печат;

Or. en

Обосновка

Установяването на автентичността на уебсайтове следва да бъде извън обхвата на 
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настоящия регламент. Освен това списъкът не следва да бъде кумулативен.

Изменение 128
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „квалифицирана 
удостоверителна услуга“ означава 
удостоверителна услуга, която 
отговаря на приложимите 
изисквания, предвидени в настоящия 
регламент;

заличава се

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 129
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „доставчик на удостоверителни 
услуги“ означава физическо или 
юридическо лице, което предоставя 
една или повече удостоверителни 
услуги;

(14) „доставчик на удостоверителни 
услуги“ означава физическо или 
юридическо лице, което предоставя 
една или повече удостоверителни 
услуги по смисъла на настоящия 
регламент;

Or. en

Обосновка

Премахва се нееднозначността. Не става въпрос например за удостоверителни услуги 
във финансовия сектор.



AM\936276BG.doc 51/174 PE510.784v01-00

BG

Изменение 130
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги“ означава 
доставчик на удостоверителни 
услуги, който отговаря на 
изискванията, посочени в настоящия 
регламент;

заличава се

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 131
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) „устройство за създаване на 
квалифициран електронен подпис“ 
означава устройство за създаване на 
електронен подпис, което отговаря 
на изискванията, посочени в 
приложение II;

заличава се

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en
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Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 132
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „усъвършенстван електронен 
печат“ означава електронен печат, 
който отговаря на следните 
изисквания:

заличава се

а) свързан е по уникален начин със 
създателя на печата;
б) може да идентифицира създателя 
на печата;
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; както и
г) е свързан с данните, за които се 
отнася, по начин, позволяващ да бъде 
открита всяка последваща промяна в 
тях.

Or. en

Обосновка

Изглежда, че Европейската комисия е добавила електронните печати към настоящия 
регламент, за да създаде юридически един вид удостоверяване на автентичност за 
юридически лица, което не съществува. Въпросът е дали вече съществува техническо 
решение, което може само да се развие, и дали на този етап е необходима юридическа 
спецификация на техническите изисквания.

Изменение 133
Амелия Андерсдотер

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;

заличава се

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 134
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) „квалифицирано удостоверение за 
електронен печат“ означава 
атестат, който поддържа 
електронни печати, издава се от 
доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги и отговаря на 
изискванията, посочени в 
приложение III;

заличава се

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.
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Изменение 135
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) „квалифициран електронен 
времеви печат“ означава електронен 
времеви печат, който отговаря на 
изискванията, посочени в член 33;

заличава се

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 136
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) „квалифицирана услуга по 
електронно доставяне“ означава 
услуга по електронно доставяне, 
която отговаря на изискванията, 
посочени в член 36;

заличава се

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.
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Изменение 137
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 3 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „квалифицирано удостоверение за 
автентичност на уебсайт“ означава 
атестат, който позволява да се 
удостовери автентичността на 
уебсайт, като го свързва с лицето, на 
което е издадено удостоверение от 
доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги, и отговаря 
на изискванията, посочени в 
приложение ІV;

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е ясна добавената стойност от удостоверяването на автентичност на 
уебсайтовете. 

Изменение 138
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 3 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „квалифицирано удостоверение за 
автентичност на уебсайт“ означава 
атестат, който позволява да се 
удостовери автентичността на 
уебсайт, като го свързва с лицето, на 
което е издадено удостоверение от 
доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги, и отговаря 
на изискванията, посочени в 
приложение ІV;

заличава се

(Настоящото изменение се отнася до 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
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текст.)

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 139
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 3 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „квалифицирано удостоверение за 
автентичност на уебсайт“ означава 
атестат, който позволява да се 
удостовери автентичността на уебсайт, 
като го свързва с лицето, на което е 
издадено удостоверение от доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, и отговаря на изискванията, 
посочени в приложение ІV;

(отнася се само до текста на румънски 
език)

Or. ro

Изменение 140
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Обработка и защита на данни

1. Доставчиците на удостоверителни 
услуги, издателите, службите по 
валидиране, доверяващите се страни 
и надзорните органи гарантират 
добросъвестната и законосъобразна 
обработка на лични данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО.
2. Доставчиците на удостоверителни 
услуги, издателите и службите по 
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валидиране обработват личните 
данни в съответствие с 
Директива 95/46/ЕО. Обработката е 
строго ограничена до минималния 
набор от данни, необходим за 
издаването и поддържането на 
електронна идентификация или 
удостоверение, за валидирането на 
електронно удостоверяване на 
автентичност  или за 
предоставянето на удостоверителна 
услуга.
3. Доставчиците на удостоверителни 
услуги, издателите и службите по 
валидиране гарантират 
поверителността и цялостността 
на данните, свързани с лицето, на 
което се издава електронната 
идентификация или се предоставя 
удостоверителната услуга.
4. Без да се засяга правната сила, 
дадена на псевдонимите според 
националното законодателство, 
държавите членки не 
възпрепятстват издателите да 
посочват в средството за електронно 
удостоверяване на автентичност 
псевдоним вместо или в допълнение 
към името на притежателя и не 
възпрепятстват доставчиците на 
удостоверителни услуги да посочват в 
удостоверението за електронен 
подпис псевдоним вместо името на 
титуляря на електронния подпис.
5. Службите по валидиране не трябва 
да събират или запазват повече 
данни, отколкото е необходимо за 
процеса на валидиране. Службите по 
валидиране не могат да изготвят 
профили на титулярите на 
подписите, на доверяващите се 
страни или на други клиенти. 
Архивите могат да се запазват за 
целите на разкриването на измами и 
вмешателство, но за не повече от 90 
дни.
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Or. en

Обосновка

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Изменение 141
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Взаимно признаване и приемане Взаимно признаване

Or. en

Изменение 142
Амелия Андерсдотер

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 съответствие с 
процедурата по член 7, се признава и 

1. Когато националното 
законодателство или административната 
практика изискват за достъпа до дадена 
онлайн услуга електронно 
удостоверяване на автентичност
чрез средства за електронно
удостоверяване на автентичност, дадено 
нотифицирано средство за 
електронно удостоверяване на 
автентичност със същото или по-
високо равнище на обезпечаване на 
сигурността, издадено в друга 
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приема за целите на достъпа до 
споменатата услуга.

държава членка, се признава и приема 
за целите на достъпа до услуга от 
същия сектор. Също така всяко 
средство за електронно 
удостоверяване на автентичност, 
издадено от друга държава членка, 
което попада в схема, включена в 
публикувания от Комисията списък в 
съответствие с процедурата по член 7, 
се признава и приема за целите на 
достъпа до споменатата услуга.

2. Държава членка може да ограничи 
признаването и приемането на 
нотифицирано средство за 
електронно удостоверяване на 
автентичност за даден сектор или 
сектори.
3. Държава членка може да оттегли 
признаването и приемането на 
средства за електронно 
удостоверяване на автентичност в 
случай на компрометиране на 
сигурността, включително 
издаването на удостоверения на 
измамници или техническа уязвимост 
в механизма.

Or. en

Обосновка

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider’s 
other customers – as in the Diginotar case.
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Изменение 143
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

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 съответствие с процедурата 
по член 7, се признава и приема за 
целите на достъпа до споменатата 
услуга.

Когато законодателството на Съюза 
или националното законодателство или 
административната практика изискват 
за достъпа до дадена онлайн услуга в 
дадена държава членка или в 
институцията на Съюза електронна 
идентификация чрез средства за 
електронна идентификация и 
удостоверяване на автентичност, всяко 
средство за електронна идентификация, 
издадено от друга държава членка или 
от институцията на Съюза, което 
попада в схема, включена в 
публикувания от Комисията списък в 
съответствие с член 7, се признава в 
първата държава членка или от 
институцията на Съюза за целите на 
достъпа до споменатата услуга онлайн 
не по-късно от шест месеца след 
публикуването на списъка, включващ 
тази схема.

Or. en

Изменение 144
Саджад Карим

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 

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

идентификация, издадени от друга 
държава членка, които попадат в 
схема, включена в публикувания от 
Комисията списък в съответствие с 
процедурата по член 7, се признават в 
първата държава членка за целите на 
достъпа до тази онлайн услуга, ако 
тези средства за електронна 
идентификация отговарят на 
равнище на удостоверяване на 
самоличността, което е еднакво или 
по-високо от равнището на 
удостоверяване на самоличността, 
необходимо за получаване на достъп 
до тази онлайн услуга в първата 
държава членка.

Or. en

Изменение 145
Юрген Кройцман

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 съответствие 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, 
средствата за електронна 
идентификация със същото или по-
високо равнище на обезпечаване на 
сигурността, издадени в друга 
държава членка, за които е извършено 
уведомяване в съответствие с 
процедурата по член 7, се признават за 
целите на достъпа до споменатата 
онлайн услуга 6 месеца, след като 
Комисията публикува списъка със 
схемите, за които е извършено 
уведомяване.

Or. en
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Обосновка

Внасяне на пояснения и заличаване на глагола „приема“, тъй като не е ясно каква е 
разликата от юридическа гледна точка между „приема“ и „признава“ и дали това 
въобще е необходимо. Също така следва да се даде време на държавите членки да 
предприемат необходимите стъпки за признаване на други схеми за идентификация, 
след като за тях бъде извършено уведомяване и те впоследствие бъдат публикувани.
Равнищата на обезпечаване на сигурността следва да бъдат еднакви или по-високи, за 
да се избегне надпревара докрай, при която се постигат най-ниски равнища.

Изменение 146
Пилар дел Кастильо Вера

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 съответствие с процедурата по 
член 7, се признава и приема за целите 
на достъпа до споменатата услуга.

Когато националното законодателство 
или административната практика
предвиждат 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 на 
координация на основата на 
технологическа неутралност по 
член 7 и чието равнище на сигурност 
е еднакво или по-високо от 
равнището на сигурност, необходимо 
за получаване на достъп до услугата, 
се признава и приема за целите на 
достъпа до споменатата услуга.

Or. en

Изменение 147
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 1 се прилага само за 
конкретни трансгранични публични 
услуги. За да уточни тези 
трансгранични услуги, Комисията 
изготвя списък посредством акт за 
изпълнение. Този акт за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 39, параграф 2.

Or. en

Изменение 148
Марита Улвског

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Алинея 1 се прилага само за 
конкретни трансгранични публични 
услуги. За да уточни тези 
трансгранични услуги, Комисията 
изготвя списък посредством акт за 
изпълнение. Посоченият акт за 
изпълнение следва решенията по член 
8 и се приема в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 39, параграф 2.

Or. en

Изменение 149
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да запазят 
и използват съгласно националното 
си право своите собствени системи за 
идентификация за онлайн услуги, 
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които са извън списъка, посочен в 
алинея 2.

Or. en

Изменение 150
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

Предложение за регламент
Член 5 - алинея 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат доброволно 
да предоставят системи за 
електронна идентификация на 
гражданите на друга държава членка 
съгласно националното право.

Or. en

Изменение 151
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Условия за уведомяване относно схеми 
за електронна идентификация

Условия за уведомяване относно схеми 
за електронно удостоверяване на 
автентичност или за електронна 
идентификация

Or. en

Изменение 152
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Схемите за електронна 
идентификация се допускат за 
уведомяване съгласно член 7, ако са 

1. Схемите за електронно 
удостоверяване на автентичност или
за електронна идентификация се 
допускат за уведомяване съгласно 
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изпълнени следните условия: член 7, ако са изпълнени следните 
условия:

Or. en

Изменение 153
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Схемите за електронна 
идентификация се допускат за 
уведомяване съгласно член 7, ако са 
изпълнени следните условия:

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 154
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средствата за електронна 
идентификация са издадени от 
уведомяващата държава членка, от 
нейно име или на нейна отговорност;

a) средствата за електронна 
идентификация са признати от 
уведомяващата държава членка или са 
издадени от нея или от нейно име;

Or. en

Обосновка

За схемите на частния сектор следва по принцип да се допуска уведомяване, ако са 
признати от дадена държава членка.

Изменение 155
Саджад Карим

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

a) средствата за електронна 
идентификация са издадени от 
уведомяващата държава членка, от 
нейно име или на нейна отговорност;

a) средствата за електронна 
идентификация са издадени:

Or. en

Изменение 156
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средствата за електронна 
идентификация са издадени от 
уведомяващата държава членка, от 
нейно име или на нейна отговорност;

a) средствата за електронно 
удостоверяване на автентичност или
за електронна идентификация са 
издадени от уведомяващата държава 
членка, от нейно име или на нейна 
отговорност;

Or. en

Изменение 157
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средствата за електронна 
идентификация са издадени от 
уведомяващата държава членка, от 
нейно име или на нейна отговорност;

a) средствата за електронна 
идентификация са издадени:

(i) от уведомяващата държава 
членка,
(ii) съгласно правомощия, 
предоставени от уведомяващата 
държава членка, или
(iii) независимо от уведомяващата 
държава членка и са признати от 
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тази държава членка;

Or. en

Изменение 158
Пилар дел Кастильо Вера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) средствата за електронна
идентификация са установени със 
закон под формата на официален 
документ и национален 
идентификатор в уведомяващата 
държава членка;

Or. en

Изменение 159
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) средствата за електронна 
идентификация могат да се използват 
най-малкото за достъп до обществени 
услуги, за които в уведомяващата 
държава членка се изисква електронна 
идентификация;

б) средствата за електронна 
идентификация по тази схема могат да 
се използват най-малкото за достъп до 
една услуга, предоставяна от орган от 
обществения сектор, за която в 
уведомяващата държава членка се 
изисква електронна идентификация;

Or. en

Изменение 160
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) средствата за електронна б) средствата за електронно 
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идентификация могат да се използват 
най-малкото за достъп до обществени 
услуги, за които в уведомяващата 
държава членка се изисква електронна 
идентификация;

удостоверяване на автентичност или
за електронна идентификация могат да 
се използват най-малкото за достъп до 
обществени услуги, за които в 
уведомяващата държава членка се 
изисква електронна идентификация;

Or. en

Изменение 161
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) схемата за електронна 
идентификация отговаря на 
изискванията на модела за 
оперативна съвместимост по член 8,

Or. en

Изменение 162
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уведомяващата държава членка 
гарантира, че данните за идентификация 
на лицето се приписват еднозначно на 
физическото или юридическото лице, 
посочено в член 3, точка 1;

в) уведомяващата държава членка 
гарантира, че данните за идентификация 
на лицето се приписват в достатъчно 
висока степен за въпросното равнище 
на удостоверяване на самоличността 
на физическото или юридическото лице, 
посочено в член 3, точка 1, в момента 
на издаване на средствата за 
електронна идентификация по тази 
схема;

Or. en

Изменение 163
Амелия Андерсдотер
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уведомяващата държава членка 
гарантира, че данните за 
идентификация на лицето се 
приписват еднозначно на физическото 
или юридическото лице, посочено в 
член 3, точка 1;

в) уведомяващата държава членка 
гарантира, че съществува механизъм, 
чрез който се установява, че данните 
за удостоверяване на самоличността
еднозначно удостоверяват, че 
физическото или юридическото лице, 
посочено в член 3, точка 1, е титуляр 
на заявените права;

Or. en

Изменение 164
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) уведомяващата държава членка 
гарантира, че данните за идентификация 
на лицето се приписват еднозначно на 
физическото или юридическото лице, 
посочено в член 3, точка 1;

в) уведомяващата държава членка 
гарантира, че данните за идентификация 
на лицето се приписват на физическото 
или юридическото лице, посочено в 
член 3, точка 1, или еднозначно, или до 
равнището, необходимо за 
конкретната цел;

Or. en

Обосновка

В предложението следва да се включи принципът за свеждане на данните до 
минимум. Някои услуги изискват еднозначна идентификация, докато други могат да 
не изискват предаването на всички данни. Един практичен пример би могъл да бъде 
просто да се провери възрастта, за което не са нужни други лични данни.

Изменение 165
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) страната, издаваща средствата 
за електронна идентификация по 
тази схема, гарантира, че в момента 
на издаване на средствата за 
електронна идентификация данните 
за идентификация на лицето, 
посочени в буква в), се приписват в 
достатъчно висока степен за 
въпросното равнище на 
удостоверяване на самоличността на 
средствата за електронна 
идентификация;

Or. en

Изменение 166
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г)

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 

г) уведомяващата държава членка 
гарантира наличието на възможност за 
безплатно удостоверяване на 
автентичност. Уведомяващата 
държава членка гарантира наличието 
на услуги за удостоверяване на 
автентичност от край до край 
онлайн, налични въз основа на 
отворени стандарти с цел 
доверяващите се страни да валидират
получените в електронна форма данни 
за удостоверяване на 
автентичността или за 
идентификация на лица.   Държавите 
членки полагат усилия, за да дадат 
възможност за необвързващо 
електронно удостоверяване на 
автентичност.  За тази цел държавите 
членки трябва или да предвидят 
възможност за удостоверяване на 
автентичност онлайн, или по друг 
начин да осигурят всички 
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държави членки и Комисията; спецификации и препратки, 
необходими на доверяващите се 
страни да проверят електронно 
удостоверяване на автентичност или 
електронна идентификация с 
пропорционални усилия.
Ако държава членка получи 
информация, че схема за 
идентификация, за която е извършено 
уведомяване, или възможността за 
удостоверяване на автентичност е 
нарушена или частично застрашена, 
тогава, независимо от това дали тази 
схема или възможност се управлява 
на нейна отговорност или на 
отговорност на друга държава членка, 
тя незабавно уведомява Комисията и 
всички останали държави членки за 
проблема със сигурността в 
съответствие с член 7. Държавите 
членки преустановяват или отменят 
доверието в схемата за 
идентификация, за която е извършено 
уведомяване, или възможността за 
удостоверяване на автентичност или 
съответните застрашени части; другите 
засегнати страни се уведомяват в 
съответствие със задълженията по 
член 15, параграф 2.

Or. en

Обосновка

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a ‘race to the bottom’ in terms of data 
protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties’ side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
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software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.

Изменение 167
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г)

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 безплатно, така че 
всяка доверяваща се страна, установена 
извън територията на тази държава 
членка, да може да валидира 
получените в електронна форма данни 
за идентификация на лица. Това 
удостоверяване на автентичност се 
предоставя безплатно при онлайн 
достъп до услуга, предоставяна от 
орган от обществения сектор.
Държавите членки не налагат ненужно 
никакви специфични технически 
изисквания за установени извън тяхната 
територия доверяващи се страни, които 
възнамеряват да извършват такова 
удостоверяване на автентичност.

Or. en

Изменение 168
Юрген Кройцман

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, в случай на достъп до 
обществени услуги - безплатно, така че 
всяка доверяваща се страна извън 
територията на тази държава 
членка да може да валидира получените 
в електронна форма данни за 
идентификация на лица. Държавите 
членки не налагат никакви 
непропорционални 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. en

Обосновка

Докато обществените услуги следва да бъдат безплатни, нищо не пречи на страните 
да се споразумеят за такса в случай на изцяло частни сделки. Въпреки че водещият 
принцип на настоящия регламент следва да бъде оперативна съвместимост, на 
държавите членки все пак следва да се позволи налагането на определени технически 
изисквания, когато те са в основата на техните схеми и по-специално когато се 
отнасят до ключови аспекти на сигурността.

Изменение 169
Саджад Карим

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

га) уведомяващата държава членка 
гарантира наличието на 
удостоверяване на автентичност 
онлайн, така че всяка доверяваща се 
страна, установена извън 
територията на тази държава 
членка, да може да валидира 
получените в електронна форма 
данни за идентификация на лица. 
Това удостоверяване на 
автентичност се предоставя 
безплатно при онлайн достъп до 
услуга, предоставяна от орган от 
обществения сектор. Държавите 
членки не налагат ненужно никакви 
специфични технически изисквания за 
доверяващи се страни, които 
възнамеряват да извършват такова 
удостоверяване на автентичност;

Or. en

Изменение 170
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) службите по валидиране трябва да 
предоставят по преценка на 
притежателя подписано или 
подпечатано доказателство за 
атрибутите, избрани от 
притежателя.
В случай на анонимно удостоверяване 
на автентичност предоставеното 
доказателство не трябва да може да 
бъде свързано с притежателя или с 
което и да е друго предоставено 
доказателство или лични атрибути.
В случай на електронно 
удостоверяване на автентичност, 
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което е специфично с оглед на даден 
контекст,  свързването е допустимо 
само в конкретния контекст;

Or. en

Обосновка

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Изменение 171
Марита Улвског

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) службата по валидиране, посочена 
в буква г), зачита принципа за 
свеждане на данните до минимум и 
може да събира или съхранява само 
данни за целите на извършване на 
валидирането. Службата по 
валидиране не може да изготвя 
профили на подписалите, на 
доверяващите се страни или на други 
клиенти;

Or. en

Изменение 172
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) уведомяващата държава членка 
поема отговорност за:

д) уведомяващата държава членка 
гарантира:

Or. en

Обосновка

Отговорността на държавите членки следва да бъде разгледана отделно. Вж. 
последващите изменения.

Изменение 173
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) еднозначното приписване на 
посочените в буква в) данни за 
идентификация на лица, и

(i) че данните, предоставени за 
средствата за електронно 
удостоверяване на автентичност 
еднозначно удостоверяват 
атрибутите на отделно физическо 
или юридическо лице, и

Or. en

Изменение 174
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) еднозначното приписване на 
посочените в буква в) данни за 
идентификация на лица, и

(i) приписването на посочените в 
буква в) данни за идентификация на 
лица, и

Or. en
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Обосновка

Не е необходимо приписването да е еднозначно във всички случаи. Вж. предходните 
изменения.

Изменение 175
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Уведомяващата държава членка 
може да извърши уведомяване 
относно схема за електронна 
идентификация от доставчик на 
удостоверителни услуги, установен в 
трета държава,  единствено ако този 
доставчик изпълнява всички 
изисквания, установени в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 176
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, които уведомяват 
за схема за електронна идентификация, 
изпращат на Комисията следната 
информация и също така незабавно 
съобщават за всички последващи 
изменения в нея:

1. Държавите членки, които уведомяват 
за схема за електронно 
удостоверяване на автентичност или
за електронна идентификация, изпращат 
на Комисията следната информация и 
също така незабавно съобщават за 
всички последващи изменения в нея:

Or. en

Изменение 177
Саджад Карим

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

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

a) описание на схемата за електронна 
идентификация, за която се извършва 
уведомяване; включително нейните 
равнища на удостоверяване на 
самоличността;

Or. en

Изменение 178
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) описание на схемата за електронна 
идентификация, за която се извършва 
уведомяване и нейното равнище на 
удостоверяване на самоличността;

Or. en

Изменение 179
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) описание на схемата за електронно 
удостоверяване на автентичност или 
за електронна идентификация, за която 
се извършва уведомяване;

Or. en

Изменение 180
Амелия Андерсдотер

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

б) органи, отговарящи за схемата за 
електронна идентификация, за която се 
извършва уведомяване;

б) органи, отговарящи за схемата за
електронно удостоверяване на 
автентичност или за електронна 
идентификация, за която се извършва 
уведомяване;

Or. en

Изменение 181
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) органи, отговарящи за схемата за 
електронна идентификация, за която се 
извършва уведомяване;

б) орган или органи, отговарящи за 
схемата за електронна идентификация, 
за която се извършва уведомяване;

Or. en

Изменение 182
Саджад Карим

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 органа или органите, 
които управляват проверката на 
данните за идентификация на лица;

Or. en

Изменение 183
Амелия Андерсдотер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

управлява регистрацията на 
съответните атрибути;

Or. en

Изменение 184
Юрген Кройцман

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 органа, който
управлява регистрацията на 
идентификаторите на лица;

Or. en

Обосновка

Последваща промяна за включване в текста на принципа за свеждане на данните до 
минимум. Също така се прави пояснение, тъй като в този контекст обикновено е от 
значение органът, а не лицето.

Изменение 185
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) описание на начина, по който са 
изпълнени изискванията на рамката 
за оперативна съвместимост по член 
8;

Or. en

Изменение 186
Юрген Кройцман

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 възможността за 
удостоверяване на автентичност и 
всички технически изисквания, 
наложени на доверяващите се 
страни;

Or. en

Изменение 187
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на възможността за 
удостоверяване на автентичност;

г) описание на възможността за 
удостоверяване на автентичност по член 
6, параграф 1, буква г);

Or. en

Изменение 188
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) ред за преустановяване или отмяна на 
схемата за електронна 
идентификация, за която е извършено 
уведомяване, или на съответните 
застрашени части от нея.

д) ред за преустановяване или отмяна на 
схемата за удостоверяване на 
автентичност, за която е извършено 
уведомяване, или на съответните 
застрашени части от нея.

Or. en

Изменение 189
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) доказуеми гаранции за режим на 
одит на сигурността за 
електронната идентификация в 
съответствие с изискванията по член 
16, параграф 1.

Or. en

(Вж. измененията на член 8, параграф 2 и член 16, параграф 1.)

Обосновка

Целта е да се гарантира, че всички схеми, за които е извършено уведомяване, 
наистина биват подлагани на независимо одитиране от трета страна Вж. също 
така измененията на член 8, параграф 2 и член 16, параграф 1;

Изменение 190
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз списък на схемите за 
електронна идентификация, за които е 
извършено уведомяване съгласно 
параграф 1, и свързаната с него основна 
информация.

2. Шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент Комисията 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз, както и на 
общодостъпен уебсайт списък на 
схемите за електронна идентификация, 
за които е извършено уведомяване 
съгласно параграф 1, и свързаната с него 
основна информация.

Or. en

Обосновка

Един уебсайт вероятно би бил по-лесен за ползване от потребителите.

Изменение 191
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3
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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 публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз  
измененията в списъка, посочен в 
параграф 2, в срок от един месец от 
датата на получаване на това 
уведомление.

Or. en

Изменение 192
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
1. Ако схемата за електронна 
идентификация, за която е извършено 
уведомяване съгласно член 7, параграф 
1, или удостоверяването на 
автентичност по член 6, параграф 1, 
буква г), е нарушено или частично 
застрашено по начин, който би 
засегнал надеждността на тази 
схема за трансграничните сделки, 
уведомяващата държава членка 
незабавно преустановява или отменя 
трансграничната част от тази схема 
за електронна идентификация или 
това удостоверяване на 
автентичност или съответните 
застрашени части и информира 
останалите държави членки и 
Комисията.
2. Когато нарушението или 
застрашаването, посочени в параграф 
1, са отстранени, уведомяващата 
държава членка възстановява 
удостоверяването на автентичност 
и информира незабавно останалите 
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държави членки и Комисията.
3. Ако нарушението или 
застрашаването, посочени в параграф 
1, не са отстранени в срок от 3 
месеца от преустановяването или 
отмяната, уведомяващата държава 
членка уведомява останалите 
държави членки и Комисията за 
прекратяването на схемата за 
електронна идентификация. 
Комисията публикува незабавно в 
Официален вестник на Европейския 
съюз съответните изменения в 
списъка, посочен в член 7, параграф 2.

Or. en

Изменение 193
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Отговорност

1. Уведомяващата държава членка 
носи отговорност във връзка със 
средствата за електронна 
идентификация, които тя е издала 
или са издадени от нейно име, за 
всички преки щети, причинени поради 
неизпълнение на задълженията по 
член 6, освен ако може да докаже, че 
не е действала небрежно.
2. Издателят на средства за 
електронна идентификация, 
признати от дадена държава членка и 
за които тя е извършила уведомяване 
в съответствие с процедурата по 
член 7, носи отговорност, ако не 
гарантира
– (i) еднозначното приписване на 
данните за идентификация на лица, и
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– (ii) възможността за 
удостоверяване на автентичност,
освен ако може да докаже, че не е 
действал небрежно.

Or. en

Обосновка

Важен въпрос като отговорността следва, аналогично на раздела за 
удостоверителни услуги, да се регулира отделно от процедурата по уведомяване, тъй 
като не се вписва там. Предлаганият член обхваща както обществените, така и 
частните схеми за електронна идентификация. 

Изменение 194
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7б
1. Уведомяващата държава членка 
носи отговорност за всички преки 
щети, причинени на физическо или 
юридическо лице поради неизпълнение 
на нейните задължения по член 6, 
параграф 1, букви в) и г), освен ако 
може да докаже, че не е действала 
небрежно.
2. Страната, издаваща средствата за 
електронна идентификация, носи 
отговорност за всички преки щети, 
причинени на физически или 
юридически лица поради това, че в 
рамките на прилагането на 
равнищата на удостоверяване на 
самоличността в националните 
схеми не е гарантирала:
(i) приписването на посочените в член 
6, параграф 1, буква ва) данни за 
идентификация на лица, и
(ii) правилното функциониране на 
удостоверяването на автентичност 
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по член 6, параграф 1, буква г).
освен ако може да докаже, че не е 
действала небрежно.
3. Параграфи 1 и 2 не засягат 
отговорността на страните съгласно 
националното законодателство по 
сделка, при която се използват 
средства за електронна 
идентификация, попадащи в обхвата 
на схемата, за която е извършено 
уведомяване.

Or. en

Обосновка

Важно е да се изясни за какво носи отговорност държавата членка/страната, 
издаваща средствата за електронна идентификация. Това изменение би означавало, че 
уведомяващата държава членка/страната, издаваща средствата за електронна 
идентификация, носят отговорност, освен ако могат да докажат, че не са действали 
небрежно. Това е в съответствие с подхода по член 9 и ще гарантира елемент на 
последователност по отношение на отговорността във всички държави членки.

Изменение 195
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Координация Оперативна съвместимост и
координация

Or. en

Обосновка

Този член следва да обхваща също така оперативната съвместимост на схемите, при 
която координацията между държавите членки е само средство за постигане на 
целта.

Изменение 196
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Координация Координация и оперативна 
съвместимост 

Or. en

Обосновка

Моделът за оперативна съвместимост ще бъде ключът към успеха на регламента. 
Необходими са допълнителни дискусии между държавите членки, за да се определи 
какво трябва да включва оперативната съвместимост и как следва да функционира.

Изменение 197
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 8 – параграфи 1, 1 a (нов), 1 б (нов), 1 в (нов), 1 г (нов) и 1 д (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки си сътрудничат за 
гарантиране на оперативната 
съвместимост между средствата за 
електронна идентификация, попадащи в 
обхвата на схемата, за която е 
извършено уведомяване, както и за 
повишаване на тяхната сигурност.

1. Националните инфраструктури за 
електронна идентификация трябва 
да осигуряват оперативна 
съвместимост с инфраструктурите 
за електронна идентификация на 
другите държави членки. 
Оперативната съвместимост на 
националните инфраструктури за 
електронна идентификация се 
осигурява чрез модел за оперативна 
съвместимост.
1а. Моделът за оперативна 
съвместимост включва необходимите 
минимални технически изисквания, 
общите оперативни стандарти за 
сигурност и равнищата на 
удостоверяване на самоличността и 
стандартите, спрямо които 
държавите членки ориентират 
своите национални схеми, 
сертифицирането и управлението.
1б. Моделът за оперативна 
съвместимост:
i) гарантира технологична 
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неутралност;
ii) благоприятства принципа на 
гарантиране на неприкосновеността 
на личния живот чрез 
конструктивното решение;
iii) гарантира, че личните данни се 
обработват в съответствие с 
Директива 95/46/ЕО.
1в. В срок до [моля, въведете датата], 
с оглед установяване на еднакви 
условия за прилагане на параграфи 1, 
1а и 1б, Комисията приема актове за 
изпълнение относно стандартите, 
протоколите за модела за оперативна 
съвместимост  и равнищата на 
удостоверяване на самоличността.
1г. Държавите членки си сътрудничат за 
гарантиране на оперативната 
съвместимост между средствата за 
електронна идентификация, попадащи в 
обхвата на схема за електронна 
идентификация, за която е извършено 
уведомяване, както и за повишаване на 
тяхната сигурност.

1д. Сътрудничеството между 
държавите членки се изразява в:
i) обмен на информация, опит и добри 
практики относно схемите за 
електронна идентификация;
ii) партньорска проверка на схеми за 
електронна идентификация;
iii)преглед на промените в сектора на 
електронната идентификация.

Or. en

Изменение 198
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки си сътрудничат за 
гарантиране на оперативната 
съвместимост между средствата за 
електронна идентификация, попадащи в 
обхвата на схемата, за която е 
извършено уведомяване, както и за 
повишаване на тяхната сигурност.

1. Държавите членки си сътрудничат за 
гарантиране на оперативната 
съвместимост между средствата за 
електронна идентификация, попадащи в 
обхвата на схемата, за която е 
извършено уведомяване, както и за 
повишаване на тяхната сигурност. 
Стандартите за оперативна 
съвместимост са обществено 
достояние, както и криптографските 
алгоритми, протоколите и 
ключовите стандарти за управление. 
Всички доклади за одитите се 
публикуват, заедно с всички 
уведомления за нарушения след 
изтичане на срока за отговорно 
разгласяване, посочен в член 15, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Прозрачността, отговорността и отговорното разгласяване гарантират бързо 
отстраняване на проблемите със сигурността и изграждането на доверие в 
системата.

Изменение 199
Марита Улвског

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки и Комисията 
отдават по-специално приоритет на 
оперативната съвместимост за 
такива електронни услуги с най-
голямо трансгранично значение чрез:
а) обменяне на най-добри практики 
относно средства за електронна 
идентификация, попадащи в обхвата 
на схема, за която е извършено 
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уведомяване;
б) предоставяне и редовно 
осъвременяване на най-добрите 
практики относно доверието и 
сигурността на средствата за 
електронна идентификация;
в) насърчаване на използването на 
средствата за електронна 
идентификация и редовно 
информиране относно актуалното 
положение. 

Or. en

Изменение 200
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С оглед постигането на висока степен 
на доверие и сигурност, отговарящи на 
степента на риск, Комисията определя 
посредством актове за изпълнение 
условията, необходими за улесняване на 
сътрудничеството между държавите 
членки, посочено в параграф 1. 
Актовете за изпълнение се отнасят 
по-специално до обмена на 
информация, опит и добри практики 
във връзка със схемите за електронна 
идентификация, партньорската 
проверка на схемите за електронна 
идентификация, за които е извършено 
уведомяване, прегледа на промените в 
сектора на електронната 
идентификация от страна на 
компетентните органи на 
държавите членки. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

2. С оглед постигането на висока степен 
на доверие и сигурност, отговарящи на 
степента на риск, Комисията определя 
посредством актове за изпълнение 
условията, необходими за улесняване на 
сътрудничеството между държавите 
членки, посочено в параграфи 1г и 1д.

Or. en
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Изменение 201
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С оглед постигането на висока степен 
на доверие и сигурност, отговарящи на 
степента на риск, Комисията определя 
посредством актове за изпълнение 
условията, необходими за улесняване на 
сътрудничеството между държавите 
членки, посочено в параграф 1. 
Актовете за изпълнение се отнасят по-
специално до обмена на информация, 
опит и добри практики във връзка със 
схемите за електронна идентификация, 
партньорската проверка на схемите за 
електронна идентификация, за които е 
извършено уведомяване, прегледа на 
промените в сектора на електронната 
идентификация от страна на 
компетентните органи на държавите 
членки. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

2. С оглед постигането на висока степен 
на доверие и сигурност, отговарящи на 
степента на риск, Комисията определя 
посредством актове за изпълнение 
условията, необходими за улесняване на 
сътрудничеството между държавите 
членки и механизмите за публикуване 
и партньорска проверка, посочени в 
параграф 1. Актовете за изпълнение се 
отнасят по-специално до обмена на 
информация, опит и добри практики във 
връзка със схемите за електронна 
идентификация, независимото 
одитиране от трета страна на 
схемите за електронна идентификация, 
за които е извършено уведомяване, 
прегледа на промените в сектора на 
електронната идентификация от страна 
на компетентните органи на държавите 
членки. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

Or. en

(Вж. също така член 7, параграф 1, буква е) (нова).)

Обосновка

Необходимо е по-добро определение на процедурите за „партньорска проверка“. 
Независимото одитиране от трета страна (като одитирането на доставчиците на 
удостоверителни услуги) е по-надежден начин за гарантиране на прозрачност и 
отчетност в одита на схеми, за които е извършено уведомяване.

Изменение 202
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за улесняване 
на трансграничната оперативна 
съвместимост на средствата за 
електронна идентификация чрез 
определяне на минимални технически 
изисквания.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този конкретен механизъм за осигуряване на съответствие вече не е необходим, тъй 
като техническите изисквания са заложени в по-голяма степен в регламента. 

Изменение 203
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за улесняване 
на трансграничната оперативна 
съвместимост на средствата за 
електронна идентификация чрез 
определяне на минимални технически 
изисквания.

3. Актовете за изпълнение, посочени в 
параграфи 1б и 2 от настоящия член, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 39, параграф 2.

Or. en

Изменение 204
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 

3. Комисията установява стандарти и 
технически изисквания за 
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съответствие с член 38 за улесняване 
на трансграничната оперативна 
съвместимост на средствата за 
електронна идентификация чрез 
определяне на минимални технически 
изисквания.

трансграничната оперативна 
съвместимост и сигурността на 
средствата за електронна 
идентификация посредством актове за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2. 

Or. en

Обосновка

Комисията следва да работи по стандартите и техническите изисквания, а не по 
процеса на координация между държавите членки.

Изменение 205
Юрген Кройцман

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако доставчик на удостоверителни услуги реши да не предлага квалифицирани 
удостоверителни услуги, той не следва да носи допълнителна отговорност. Ищецът 
може да използва гражданското право за търсене на обезщетение за щети.

Изменение 206
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчикът на удостоверителни 
услуги носи отговорност за всички 
преки щети, причинени на физическо 
или юридическо лице поради 
неизпълнение на задълженията по 
член 15, параграф 1, освен ако може да 
докаже, че не е действал небрежно.

1. Доставчикът на удостоверителни 
услуги носи отговорност за всички 
преки щети, причинени на физическо 
или юридическо лице поради 
неизпълнение на задълженията по 
член 15, параграф 1, или когато поради 
оперативни или технически проблеми 
издаде удостоверение или друг 
удостоверителен документ погрешно, 
независимо дали е издал 
удостоверение или удостоверителен 
документ на погрешното лице или е 
издал удостоверение или 
удостоверителен документ с 
погрешни атрибути.

Or. en

Обосновка

Фаталните недостатъци на сегашната система за сертифициране до голяма степен 
се дължат на факта, че сертифициращите агенции отхвърлят всяка отговорност в 
своите декларации относно практиките във връзка със сертифицирането и след това 
предоставят възможно най-евтините услуги, в надпревара докрай, при която се 
постигат най-ниски равнища. Възстановяването на отговорността на 
сертифициращите агенции е единственият начин за коригиране на това положение.

Изменение 207
Силвия-Адриана Цикъу

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

1. Доставчикът на удостоверителни 
услуги носи отговорност за всички 
преки щети, причинени на физическо 
или юридическо лице поради 
неизпълнение на задълженията по 
член 15, параграф 1.

Or. ro
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Изменение 208
Богдан Кажимеж Марчинкевич, Йоланта Емилия Хибнер

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

1. Доставчикът на удостоверителни 
услуги носи отговорност съгласно 
националното право за щети, 
причинени на орган или физическо или 
юридическо лице поради неизпълнение 
на задълженията по член 15, параграф 1, 
освен ако може да докаже, че не е 
действал небрежно.

Or. en

Изменение 209
Амелия Андерсдотер

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 210
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2
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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.

заличава се

Or. en

Изменение 211
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Параграф 2 се прилага със 
съответните изменения, когато 
гарантира, съгласно член 11, параграф 
1, буква б), че доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, установен в трета държава, 
изпълнява изискванията на 
настоящия регламент, освен ако 
доставчикът на квалифицирани 
удостоверителни услуги, установен в 
Съюза, може да докаже че 
последният не е действал небрежно.

Or. en

Обосновка

Необходима промяна вследствие на допълненията към член 11 (условия за одобрението 
на доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, установени в трети 
държави).

Изменение 212
Силвия-Адриана Цикъу
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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 преки щети, 
причинени на физическо или 
юридическо лице поради неизпълнение 
на изискванията на настоящия 
регламент, и по-специално на член 19.

Or. ro

Изменение 213
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Доставчиците на 
удостоверителни услуги могат да 
посочат ограничения за използването 
на услугите, които предоставят, при 
условие че:
а) надлежно информират 
предварително своите клиенти 
относно тези ограничения, и
б) тези ограничения са различими за 
трети страни.
Когато в съответствие с първата 
алинея доставчиците на 
удостоверителни услуги посочат 
ограничения за използването на 
услугите, които предоставят, те не 
носят отговорност за щети, 
надхвърлящи посочените 
ограничения.

Or. en
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Изменение 214
Жан-Пиер Оди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Правото, приложимо към 
удостоверителните услуги, особено по 
отношение на спорове, е това на 
държавата членка, в която е 
установено лицето, което получава 
услугата, освен ако доставчикът и 
получателят на услугата не са се 
договорили съвместно за друго. 

Or. fr

Изменение 215
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Споразуменията между 
доставчиците на удостоверителни 
услуги или доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги и органите, отговарящи за
схемата за идентификация, за която 
се извършва уведомяване, следва да 
определят границите на 
отговорността.

Or. en

Изменение 216
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Доставчици на удостоверителни услуги 
от трети държави

Доставчици на квалифицирани
удостоверителни услуги от трети 
държави

Or. en

Изменение 217
Юрген Кройцман

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 
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.

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:

а) доставчикът на квалифицирани
удостоверителни услуги изпълнява 
изискванията, установени в 
настоящия регламент и е 
акредитиран по схема за доброволна 
акредитация, установена в държава 
членка; или
б) доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги, установен в 
Съюза, който изпълнява 
изискванията, установени в 
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настоящия регламент, гарантира 
съответствието с изискванията по 
настоящия регламент; или
в) 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;

Or. en

Обосновка

Съгласно директивата за електронния подпис доставчик на удостоверителни услуги, 
установен в трета държава, би могъл или да се сертифицира доброволно, или да 
разчита на гаранцията от доставчик на услуги, установен в Съюза. Не е ясно защо 
такова признаване на услуги от трети държави сега следва да бъде възможно само 
след сложното договаряне на международно споразумение. Допълненията са 
вдъхновени от формулировката на съответния член в оригиналната директива.

Изменение 218
Жан-Пиер Оди

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

международни организации в 
съответствие с член 218 от ДФЕС и ако 
третата държава, в която са 
установени, признава за приемливи, 
по силата на принципа на 
реципрочност, квалифицирани 
удостоверителни услуги и 
квалифицирани удостоверения, 
издадени от доставчици на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, установени в Европейския 
съюз.

Or. fr

Обосновка

Прилагане на принципа на реципрочност. 

Изменение 219
Саджад Карим

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 квалифицираните 
удостоверения с произход от трета 
държава се признават по силата на 
споразумение между Съюза и трети 
държави или международни 
организации в съответствие с 

1. Удостоверителни услуги, които се 
предоставят от доставчици на 
удостоверителни услуги, установени в 
трета държава, се признават като 
равностойни от правна гледна точка 
на квалифицирани удостоверителни 
услуги, които се предоставят от 
доставчици на квалифицирани 
удостоверителни услуги, установени на 
територията на Съюза, ако 
удостоверителните услуги с произход 
от трета държава отговарят на 
съответните изисквания по 
настоящия регламент съгласно 
определението на надзорен орган, 
установен в държава членка.
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член 218 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 220
Амелия Андерсдотер

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 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.

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

Or. en

Обосновка

Езикова корекция + квалифициран.

Изменение 221
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in  Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Изменение 222
Амелия Андерсдотер

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
услуги и квалифицираните 
удостоверения, предоставяни от 
доставчици на квалифицирани
удостоверителни услуги, установени на 
територията на Съюза, по-специално по 

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 
удостоверителните услуги и 
удостоверенията, предоставяни от 
доставчици на удостоверителни услуги, 
установени на територията на Съюза, 
по-специално по отношение на защитата 
на лични данни, сигурността и надзора, 
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отношение на защитата на лични данни, 
сигурността и надзора.

включително изискването за 
откритост по член 8 и изискването 
във връзка с отговорността по член 9.

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на член 9, параграф 1.

Изменение 223
Пилар дел Кастильо Вера

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 
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.

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

Or. en

Изменение 224
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 11 заличава се
Обработка и защита на данни
1. Доставчиците на удостоверителни 
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услуги и надзорните органи 
гарантират добросъвестната и 
законосъобразна обработка на лични 
данни в съответствие с 
Директива 95/46/ЕО.
2. Доставчиците на удостоверителни 
услуги обработват личните данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО. 
Обработката е строго ограничена до 
минималния набор от данни, 
необходим за издаването и 
поддържането на удостоверение или 
за предоставянето на 
удостоверителна услуга.
3. Доставчиците на удостоверителни 
услуги гарантират поверителността 
и цялостността на данните, 
свързани с лицето, на което се 
предоставя удостоверителната 
услуга.
4. Без да се засяга правната сила, 
дадена на псевдонимите според 
националното законодателство, 
държавите членки не 
възпрепятстват доставчиците на 
удостоверителни услуги да посочват в 
удостоверението за електронен 
подпис псевдоним вместо името на 
титуляря на електронния подпис.

Or. en

(Вж. предложената формулировка на член 4а (нов).)

Обосновка

Този член е преместен в член 4а (нов) и е подобрен чрез по-ясна формулировка.

Изменение 225
Кент Йоансон

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Доставчиците на 
удостоверителни  услуги предоставят 
на потребителите информация 
относно събирането, съобщаването и 
съхранението на личните им данни.

Or. en

Изменение 226
Кент Йоансон

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Доставчиците на 
удостоверителни  услуги предоставят 
на потребителите средствата за 
проверка на техните лични данни и за 
упражняване на техните права в 
областта на защитата на данните.

Or. en

Изменение 227
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Обработването на лични данни от 
доставчика на удостоверителни
услуги или от негово име, доколкото 
това е строго необходимо за 
гарантирането на мрежова и 
информационна сигурност за целите 
на спазване на изискванията по 
членове 11, 15, 16 и 19, се счита за 
законен интерес по смисъла на член 7, 
буква е) от Директива 95/46/ЕО.

Or. en
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Обосновка

Обработването на лични данни може да бъде необходимо в случай на нарушение или 
за да се вземат съответни мерки за противодействие и следва да представлява, 
когато това е абсолютно необходимо, „законен интерес“ по смисъла на директивата 
за защита на личните данни и по този начин да бъде законосъобразно.

Изменение 228
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Достъпност за хора с увреждания Достъпност за хора със специални 
нужди

Or. en

Изменение 229
Амелия Андерсдотер

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.

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

Or. en

Обосновка

Така се избягва проблемът с дискусиите по въпроса кое е истинско увреждане и също 
така се избягва отрицателното формулиране на специалните изисквания, които 
ползвателите, потребителите и гражданите могат да имат поради множество 
различни причини.

Изменение 230
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 12
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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.

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

Or. en

Обосновка

Не е ясно какво означава на практика „когато това е възможно“: теоретично 
възможно, технически възможно или възможно от финансова гледна точка?  
Потенциалът за правна несигурност е значителен, във връзка с което трябва да 
бъдат предприети мерки.

Изменение 231
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 – параграфи 1 и 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
подходящ орган, установен на тяхна 
територия, или по взаимно съгласие —
в друга държава членка под 
отговорността на държавата членка, 
която го е определила. На надзорните
органи се дават всички правомощия за 
осъществяване на надзор и 
провеждане на разследвания, 
необходими за изпълнението на 
техните задачи.

1. Държавите членки определят 
надзорен орган, установен на тяхна 
територия.

1a. Държавите членки съобщават на 
Комисията наименованията и 
адресите на определените от тях 
надзорни органи.

Or. en

Изменение 232
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
подходящ орган, установен на тяхна 
територия, или по взаимно съгласие — в 
друга държава членка под 
отговорността на държавата членка, 
която го е определила. На надзорните 
органи се дават всички правомощия за 
осъществяване на надзор и 
провеждане на разследвания, 
необходими за изпълнението на техните 
задачи.

1. Държавите членки определят 
надзорен орган, установен на тяхна 
територия, или по взаимно съгласие — в 
друга държава членка под 
отговорността на държавата членка, 
която го е определила. Определеният 
надзорен орган, неговите адреси и 
имената на отговорните лица се 
съобщават на Комисията. На 
надзорните органи се дават адекватни 
ресурси, необходими за изпълнението 
на техните задачи.

Or. en

Обосновка

Основните правомощия на надзорните органи произлизат от настоящия регламент, 
но е важно тези органи да могат да функционират правилно. Също така 
„правомощия за провеждане на разследвания“ може да означава правомощия, които 
обикновено са дават само на правоприлагащите органи, което би надвишило 
необходимото.

Изменение 233
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
подходящ орган, установен на тяхна 
територия, или по взаимно съгласие — в 
друга държава членка под 
отговорността на държавата членка, 
която го е определила. На надзорните 
органи се дават всички правомощия за 
осъществяване на надзор и провеждане 
на разследвания, необходими за 
изпълнението на техните задачи.

1. Държавите членки определят 
подходящ орган, установен на тяхна 
територия, или по взаимно съгласие —
европейски надзорен орган под 
отговорността на държавата членка, 
която го е определила (респективно 
държавите членки, които са го 
определили). На надзорните органи се 
дават всички правомощия за 
осъществяване на надзор и провеждане 
на разследвания, необходими за 
изпълнението на техните задачи.
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Or. ro

Изменение 234
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Надзорният орган е отговорен за 
изпълнението на следните задачи:

2. Доколкото това е възможно, 
надзорният орган гарантира, че:

Or. en

Изменение 235
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Надзорният орган е отговорен за 
изпълнението на следните задачи:

2. Надзорният орган изпълнява
следните задачи:

Or. en

Обосновка

По-стегната формулировка.

Изменение 236
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осъществява наблюдение на 
доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
определилата го държава членка, за да 
се гарантира, че те отговарят на 
изискванията, посочени в член 15;

a) гарантира, че доставчиците на 
удостоверителни услуги и 
доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги, установени 
на територията на определилата го 
държава членка, отговарят на 
изискванията по настоящия 
регламент;
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Or. en

Обосновка

По-стегната формулировка, обединяваща доставчиците на квалифицирани и 
неквалифицирани удостоверителни услуги.

Изменение 237
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осъществява наблюдение на 
доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
определилата го държава членка, за да 
се гарантира, че те отговарят на 
изискванията, посочени в член 15;

a) осъществява наблюдение на 
доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
определилата го държава членка 
(респективно на територията на 
определилите го държави членки), за 
да се гарантира, че те отговарят на 
изискванията, посочени в член 15;

Or. ro

Изменение 238
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осъществява наблюдение на 
доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
определилата го държава членка, за да 
се гарантира, че те отговарят на 
изискванията, посочени в член 15;

a) доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
определилата го държава членка, 
отговарят на изискванията, посочени в 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 239
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) упражнява надзор над 
доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги, установени 
на територията на определилата го 
държава членка, както и над 
предоставяните от тях 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, за да се гарантира, че те 
отговарят на изискванията на 
настоящия регламент;

заличава се

Or. en

Обосновка

Обединена с предходната буква. Излишна.

Изменение 240
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) упражнява надзор над 
доставчиците на квалифицирани
удостоверителни услуги, установени на 
територията на определилата го 
държава членка, както и над 
предоставяните от тях
квалифицирани удостоверителни 
услуги, за да се гарантира, че те
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент;

б) квалифицираните удостоверителни 
услуги, предоставяни от доставчици
на квалифицирани удостоверителни 
услуги отговарят на изискванията на 
настоящия регламент; и

Or. en

Изменение 241
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) упражнява надзор над доставчиците 
на квалифицирани удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
определилата го държава членка, както 
и над предоставяните от тях 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, за да се гарантира, че те 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент;

б) упражнява надзор над доставчиците 
на квалифицирани удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
определилата го държава членка 
(респективно на територията на 
определилите го държави членки), 
както и над предоставяните от тях 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, за да се гарантира, че те 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент;

Or. ro

Изменение 242
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) упражнява надзор над доставчиците 
на квалифицирани удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
определилата го държава членка, както 
и над предоставяните от тях 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, за да се гарантира, че те 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент;

б) упражнява надзор над доставчиците 
на удостоверителни услуги, установени 
на територията на определилата го 
държава членка, както и над 
предоставяните от тях удостоверителни 
услуги, за да се гарантира, че те 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 243
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) ако е приложимо съгласно член 10, 
че доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени в трети държави 
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и предоставяните от тях 
удостоверителни услуги отговарят на 
изискванията на настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 244
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантира, че релевантната 
информация и данните, посочени в 
член 19, параграф 2, буква ж) и 
записани от доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, се съхраняват и са на 
разположение за подходящ период от 
време след прекратяване на 
дейността на доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги с оглед на осигуряване на 
непрекъснатост на обслужването.

заличава се

Or. en

Изменение 245
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) гарантира, че релевантната 
информация и данните, посочени в 
член 19, параграф 2, буква ж) и 
записани от доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, се съхраняват и са на 
разположение за подходящ период от 
време след прекратяване на дейността 
на доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги с оглед на 

в) гарантира, че релевантната 
информация и данните, посочени в 
член 19, параграф 2, буква ж) и 
записани от доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, се съхраняват и са на 
разположение за подходящ период от 
време след прекратяване на дейността 
на доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги, в частност 
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осигуряване на непрекъснатост на 
обслужването.

като се вземе предвид периодът на 
валидност на услугите, с оглед на 
осигуряване на непрекъснатост на 
обслужването.

Or. en

Обосновка

Изясняване на подходящия период за съхраняване.

Изменение 246
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите на осигуряване на 
непрекъснатост на обслужването, 
надзорният орган може да приеме 
разпоредби за планове, приложими в 
случай на прекратяване на 
дейността, когато одобрените 
доставчици на квалифицирани 
удостоверителни услуги прекратят 
дейността си.

Or. en

Изменение 247
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До края на първото тримесечие на
всяка година надзорният орган 
представя на Комисията и на 
държавите членки годишен доклад за 
надзорните дейности през 
предходната календарна година.
Докладът съдържа най-малко 
следното:

3. До 31 март всяка година всеки 
надзорен орган представя на Комисията 
доклад за дейностите си през 
предходната календарна година, 
придружен от обобщение на 
уведомленията за нарушения, 
получени от доставчиците на 
удостоверителни услуги в 
съответствие с член 15, параграф 2.
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Or. en

Изменение 248
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До края на първото тримесечие на 
всяка година надзорният орган 
представя на Комисията и на 
държавите членки годишен доклад за 
надзорните дейности през предходната 
календарна година. Докладът съдържа 
най-малко следното:

3. До края на първото тримесечие на 
всяка година надзорният орган 
публикува годишен доклад за 
надзорните дейности през предходната 
календарна година. Докладът съдържа 
най-малко следното:

Or. en

Обосновка

Увеличаването на прозрачността ще повиши шансовете за коригиране на технически 
грешки и за установяване на несигурни технологии, използвани за удостоверяване на 
автентичност или идентификация. За централен надзорен орган, натоварен по 
принцип с получаването на много уведомления, е лесно да ги направи достъпни за 
обществеността, изследователите и заинтересованите страни.

Изменение 249
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация за надзорните 
дейности;

заличава се

Or. en

Изменение 250
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обобщение на уведомленията за 
пробиви, получени от доставчици на 
удостоверителни услуги съгласно 
член 15, параграф 2;

заличава се

Or. en

Изменение 251
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обобщение на уведомленията за 
пробиви, получени от доставчици на 
удостоверителни услуги съгласно 
член 15, параграф 2;

б) всички уведомления за пробиви, 
получени от доставчици на 
удостоверителни услуги съгласно 
член 15, параграф 2;

Or. en

Обосновка

Увеличаването на прозрачността ще повиши шансовете за коригиране на технически 
грешки и за установяване на несигурни технологии, използвани за удостоверяване на 
автентичност или идентификация. За централен надзорен орган, натоварен по 
принцип с получаването на много уведомления, е лесно да ги направи достъпни за 
обществеността, изследователите и заинтересованите страни.

Изменение 252
Саджад Карим

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 

заличава се
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удостоверителни услуги, които 
предоставят, и продуктите, които 
използват, както и общо описание на 
техните клиенти.

Or. en

Изменение 253
Юрген Кройцман

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е ясно защо един надзорен орган следва да изразходва значителни ресурси за 
събиране на информация за пазара.

Изменение 254
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията предоставя годишния 
доклад, посочен в параграф 3, на 
държавите членки.

Or. en
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Изменение 255
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки съобщават на 
Комисията и на останалите държави 
членки наименованията и адресите 
на определените от тях надзорни 
органи.

заличава се

Or. en

Обосновка

Обединен с параграф 1.

Изменение 256
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки съобщават на 
Комисията и на останалите държави 
членки наименованията и адресите 
на определените от тях надзорни 
органи.

заличава се

Or. en

Изменение 257
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки съобщават на 
Комисията и на останалите държави 
членки наименованията и адресите на 
определените от тях надзорни органи.

4. Държавите членки публикуват
наименованията и адресите на 
определените от тях надзорни органи..
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Or. en

Обосновка

Увеличаването на прозрачността ще повиши шансовете за коригиране на технически 
грешки и за установяване на несигурни технологии, използвани за удостоверяване на 
автентичност или идентификация. За централен надзорен орган, натоварен по 
принцип с получаването на много уведомления, е лесно да ги направи достъпни за 
обществеността, изследователите и заинтересованите страни.

Изменение 258
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за определяне 
на процедурите, които се прилагат 
във връзка със задачите, посочени в 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Надзорният орган може да носи отговорност само за осигуряването на мониторинг 
на дейността на доставчик на услуги и предоставянето на услуги с оглед на 
критериите и изискванията, посочени в настоящия регламент, той не може да 
гарантира, че доставчик на услуги отговаря на тези критерии и изисквания, за което 
отговорност носи доставчикът на услуги, които предоставя услугата.  Необходимо е 
да се гарантира, че съществува ясно разделение между подходящата роля и 
отговорността на надзорния орган и отговорността на доставчика на услуги.  Двете 
не следва да се бъркат или съчетават.

Изменение 259
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение
обстоятелствата, форматите и 

6. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
форматите и процедурите по отношение 
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процедурите по отношение на доклада, 
посочен в параграф 3. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 39, параграф 2.

на доклада, посочен в параграф 3.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

„Обстоятелства“ изглежда неясно и излишно.

Изменение 260
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Надзорните органи си сътрудничат в
обмена на добри практики и в най-
краткия възможен срок си 
предоставят взаимно информацията 
и съдействието, необходими за 
последователното осъществяване на 
техните дейности. Взаимопомощта 
обхваща по-специално искания за 
информация, както и надзорни мерки,
като искания за извършване на 
инспекции, свързани с одити на 
сигурността, както е посочено в
членове 15, 16 и 17.

1. Надзорните органи си сътрудничат с 
оглед обмена на добри практики. 
Надзорен орган при получаване на 
искане от друг надзорен орган,
предоставя на този орган 
съдействието, необходимо за 
последователното осъществяване на 
техните дейности Надзорните органи 
си сътрудничат и когато искането е 
направено съгласно Регламент (ЕО) 
№ 765/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 9 юли 2008 година за 
определяне на изискванията за 
акредитация и надзор на пазара във 
връзка с предлагането на пазара на 
продукти1. Освен това взаимопомощта
може също така да обхваща искания 
за информация и надзорни мерки, 
свързани с докладите за оценка на 
съответствието както е посочено в
членове 15, 16 и 17 от настоящия 
регламент.

______________
1 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30.

Or. en
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Изменение 261
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Надзорните органи си сътрудничат в
обмена на добри практики и в най-
краткия възможен срок си предоставят 
взаимно информацията и
съдействието, необходими за 
последователното осъществяване на 
техните дейности. Взаимопомощта 
обхваща по-специално искания за 
информация, както и надзорни мерки, 
като искания за извършване на 
инспекции, свързани с одити на 
сигурността, както е посочено в 
членове 15, 16 и 17.

1. Надзорните органи си сътрудничат с 
оглед обмена на добри практики. При 
обосновани искания те си предоставят 
взаимно съдействието, необходимо за 
последователното осъществяване на 
техните дейности. Исканията за 
помощ могат да обхващат по-
специално искания за информация, 
както и надзорни мерки, като искания за 
извършване на инспекции, свързани с 
одити на съответствието, както е 
посочено в членове 15, 16 и 17.

Or. en

Обосновка

По-стегната формулировка и квалифициране на помощта, така че надзорните органи 
да искат помощ само в обосновани случаи.

Изменение 262
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Надзорен орган, до който е изпратено 
искане за помощ, няма право да откаже
да го изпълни, освен ако:

2. Надзорен орган, до който е изпратено 
искане за помощ има право да откаже
това искане при следните условия:

Or. en

Изменение 263
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Надзорен орган, до който е изпратено 
искане за помощ, няма право да откаже 
да го изпълни, освен ако:

2. Надзорен орган има право да откаже 
искане за помощ, ако:

Or. en

Обосновка

По-стегната формулировка.

Изменение 264
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не е компетентен да разгледа 
искането; или

a) надзорният орган не е компетентен 
да предостави исканата помощ;

Or. en

Изменение 265
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не е компетентен да разгледа 
искането; или

a) не разполага с необходимите 
експертни знания, за да разгледа 
искането; или

Or. en

Обосновка

От член 13 е ясно, че надзорният орган е получил правомощията, необходими за да 
изпълнява задачите си. Комисията трябва да е имала предвид равнището на неговите 
експертни знания.

Изменение 266
Саджад Карим
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) исканата помощ не е 
пропорционална на обичайните 
надзорни дейности на надзорния 
орган;

Or. en

Изменение 267
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на искането би било 
несъвместимо с настоящия регламент.

б) изпълнението на искането би 
надхвърлило задачите и 
правомощията на надзорния орган, 
посочени в настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Очевидно е, че надзорният орган няма да предприеме мерки в нарушение на настоящия 
регламент. Но е възможно да има искания, които надхвърлят задачите, определени с 
настоящия регламент.

Изменение 268
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на искането би било 
несъвместимо с настоящия регламент.

б) ако исканата помощ би била
несъвместима с настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 269
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При необходимост надзорните 
органи могат да провеждат 
съвместни разследвания, в които 
участват служители на надзорни 
органи от други държави членки.

заличава се

Надзорният орган на държавата 
членка, в която предстои да се 
извърши разследването, може в 
съответствие със собственото Й 
национално законодателство да 
делегира на служители на надзорния 
орган, на който се оказва помощ, 
задачи по разследването. Тези 
правомощия могат да се упражняват 
само под ръководството и в 
присъствието на служители от 
приемащия надзорен орган. 
Служителите на надзорния орган, на 
който се оказва помощ, се подчиняват 
на националното законодателство на 
приемащия надзорен орган. 
Приемащият надзорен орган поема 
отговорност за действията на 
служителите на надзорния орган, на 
който се оказва помощ.

Or. en

Изменение 270
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 При необходимост надзорните органи 
могат да провеждат съвместни 
разследвания, в които участват 

При необходимост надзорните органи 
могат да провеждат съвместни надзорни 
действия.
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служители на надзорни органи от 
други държави членки.

Or. en

Обосновка

Терминът „разследване“ е тясно свързан с органите за правоприлагане. Освен това 
„съвместни действия“ вече предполага, че ще участва персонал от двата надзорни 
органа, което предполага че другото е излишно. 

Изменение 271
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Надзорният орган на държавата 
членка, в която предстои да се 
извърши разследването, може в 
съответствие със собственото Й 
национално законодателство да 
делегира на служители на надзорния 
орган, на който се оказва помощ, 
задачи по разследването. Тези 
правомощия могат да се упражняват 
само под ръководството и в 
присъствието на служители от 
приемащия надзорен орган. 
Служителите на надзорния орган, на 
който се оказва помощ, се подчиняват 
на националното законодателство на 
приемащия надзорен орган. 
Приемащият надзорен орган поема 
отговорност за действията на 
служителите на надзорния орган, на 
който се оказва помощ.

заличава се

Or. en

Обосновка

Общо целта на този параграф не е съвсем ясна. Ако държава членка позволи да се 
прехвърлят правомощия на публични органи на други държави членки, тогава за тази 
цел няма нужда от правна основа на равнище ЕС.  Ако държава членка обаче има 
правомощията да го направи, тогава тя има и правомощията да определи конкретни 



AM\936276BG.doc 127/174 PE510.784v01-00

BG

условия и процедури. С оглед на липсата на добавена стойност и принципа на 
субсидиарност, настоящият параграф следва да бъде заличен.

Изменение 272
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
форматите и процедурите за 
оказване на предвидената в 
настоящия член взаимопомощ. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Членът не изисква непременно акт за изпълнение, тъй като задачите на надзорните 
органи са ясно определени.

Изменение 273
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
форматите и процедурите за 
оказване на предвидената в 
настоящия член взаимопомощ. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Регламентът относно акредитацията и наблюдението на пазара (№765/2008) вече 
допуска инспекции, съответно позоваването на инспекции тук би било объркващо и 
рискува да доведе до i) ненужно дублиране и ii) по-затрудняващо и скъпо изискване от 
вече договореното и действащото в държавите членки.

Изменение 274
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
Съюза, предприемат подходящи 
технически и организационни мерки за 
управление на рисковете за сигурността 
на предоставяните от тях 
удостоверителни услуги. При тези 
мерки се вземат предвид най-модерните 
технически достижения, за да се 
гарантира, че равнището на сигурност 
съответства на степента на риск. В 
частност, предприемат се мерки за 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на въздействието на 
инциденти, свързани със сигурността, и 
за информиране на заинтересованите 
страни относно нежеланите 
последици от инциденти.

Доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
Съюза, предприемат подходящи 
технически и организационни мерки за 
управление на рисковете за сигурността 
на предоставяните от тях 
удостоверителни услуги. При тези 
мерки се вземат предвид най-модерните 
технически достижения, за да се 
гарантира, че равнището на сигурност 
съответства на степента на риск. 
Предприемат се мерки за 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на въздействието на 
инциденти, свързани със сигурността, и 
за информиране на заинтересованите 
страни, включително и подписалите, и 
доверяващите се страни, за всички 
пробиви в сигурността, които могат 
да ги засегнат. Доставчиците на 
удостоверителни услуги трябва също 
така за ссвоя сметка да вземат 
подходящи и незабавни мерки за 
отстраняване на всякакви нови, 
непредвидени рискове за сигурността 
и да възстановят нормалните 
равнища на сигурност на услугата.

Or. en

Обосновка

Изискването за отстраняване на рисковете за сигурност и възобновяване на 
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нормалното равнище на сигурност идва от съображение 20 на Директива 2002/58/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на 
лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на 
електронните комуникации. Премахването на позоваването на „признат независим 
орган“ създава по-голяма яснота по отношение на исканията, които са поставени 
пред този независим орган. Вж. също изменението към член 16, параграф 1.

Изменение 275
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията 
на Съюза, предприемат подходящи 
технически и организационни мерки 
за управление на рисковете за 
сигурността на предоставяните от тях 
удостоверителни услуги. При тези 
мерки се вземат предвид най-модерните 
технически достижения, за да се 
гарантира, че равнището на сигурност 
съответства на степента на риск. В 
частност, предприемат се мерки за 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на въздействието на 
инциденти, свързани със сигурността, и 
за информиране на заинтересованите 
страни относно нежеланите последици 
от инциденти.

Доставчиците на удостоверителни 
услуги управляват рисковете за 
сигурността на предоставяните от тях 
удостоверителни услуги в 
съответствие със съществуващите 
най-добри практики и стандарти в 
отрасъла. При всички тези мерки се 
вземат предвид най-модерните 
технически достижения, за да се 
гарантира, че равнището на сигурност е 
пропорционално на степента на риск. В 
частност, предприемат се мерки за 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на въздействието на 
инциденти, свързани със сигурността, и 
за информиране на заинтересованите 
страни относно нежеланите последици 
от инциденти.

Or. en

Изменение 276
Юрген Кройцман, Кент Йоансон

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
Съюза, предприемат подходящи 
технически и организационни мерки за 

Доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
Съюза, предприемат подходящи 
технически и организационни мерки за 
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управление на рисковете за сигурността 
на предоставяните от тях 
удостоверителни услуги. При тези 
мерки се вземат предвид най-
модерните технически достижения, за 
да се гарантира, че равнището на 
сигурност съответства на степента на 
риск. В частност, предприемат се мерки 
за предотвратяване и свеждане до 
минимум на въздействието на 
инциденти, свързани със сигурността, и 
за информиране на заинтересованите 
страни относно нежеланите последици 
от инциденти.

управление на рисковете за сигурността 
на предоставяните от тях 
удостоверителни услуги. При тези 
мерки се вземат предвид техническите
достижения, за да се спазват изцяло 
правата в областта на защитата на 
данните и да се гарантира, че 
равнището на сигурност съответства на 
степента на риск. В частност, 
предприемат се мерки за 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на въздействието на 
инциденти, свързани със сигурността, и 
за информиране на заинтересованите 
страни относно нежеланите последици 
от значими инциденти.

Or. en

Обосновка

Позоваването на технологическото развитие е по-подходящо и по-добре описва 
текущия процес на адаптиране към нови технологии. Също така „най-модерните 
технически достижения“ може да се сбърка с „най-добрите налични технологии“, 
което ще премахне разходите като фактор и ще постави непропорционална тежест 
върху доставчиците на услуги, което вероятно не е целта на разпоредбата.  Освен 
това само значими инциденти следва да бъдат докладвани, за да се избегне 
непропорционална тежест и предоставянето на прекомерно количество информация 
на ползвателите.

Изменение 277
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
Съюза, предприемат подходящи 
технически и организационни мерки за 
управление на рисковете за сигурността 
на предоставяните от тях 
удостоверителни услуги. При тези 
мерки се вземат предвид най-модерните 
технически достижения, за да се 
гарантира, че равнището на сигурност 

Доставчиците на удостоверителни 
услуги, установени на територията на 
Съюза или предоставящи услуги в 
съответствие с член 10 от 
настоящия регламент, предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за управление на 
рисковете за сигурността на 
предоставяните от тях удостоверителни 
услуги и за тяхната гъвкавост. При 
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съответства на степента на риск. В 
частност, предприемат се мерки за 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на въздействието на 
инциденти, свързани със сигурността, и 
за информиране на заинтересованите 
страни относно нежеланите последици 
от инциденти.

тези мерки се вземат предвид най-
модерните технически достижения, за 
да се гарантира, че равнището на 
сигурност съответства на степента на 
риск. В частност, предприемат се мерки 
за предотвратяване и свеждане до 
минимум на въздействието на 
инциденти, свързани със сигурността, и 
за информиране на заинтересованите 
страни относно нежеланите последици 
от инциденти.

Or. en

Изменение 278
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга член 16, параграф 1,
всеки доставчик на удостоверителни 
услуги може да представи на 
надзорния орган доклад от одит на 
сигурността, извършен от признат 
независим орган, за да потвърди, че са 
взети подходящи мерки за сигурност.

Без да се засяга член 16, параграф 1,
всички доставчици на удостоверителни 
услуги представят на надзорния орган 
доклад относно оценката на 
съответствието, изготвен от орган за 
оценка на съответствието, за да
потвърдят, че са взети подходящи 
мерки за сигурност.

Or. en

Изменение 279
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга член 16, параграф 1, 
всеки доставчик на удостоверителни 
услуги може да представи на 
надзорния орган доклад от одит на
сигурността, извършен от признат 
независим орган, за да потвърди, че са 

Без да се засяга член 16, параграф 1, 
всеки доставчик на удостоверителни 
услуги, без необосновано забавяне и не 
по-късно от 6 месеца след започване
на неговата дейност, представя на 
надзорния орган доклад от одит на
съответствието, извършен от признат 
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взети подходящи мерки за сигурност. независим орган, за да потвърди, че са 
взети подходящи мерки за сигурност.

Or. en

Обосновка

С оглед на изискванията за надеждност и безопасност на удостоверителните услуги, 
винаги следва да бъде извършван задължителен одит.

Изменение 280
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга член 16, параграф 1, 
всеки доставчик на удостоверителни 
услуги може да представи на 
надзорния орган доклад от одит на 
сигурността, извършен от признат
независим орган, за да потвърди, че са 
взети подходящи мерки за сигурност.

Без да се засяга член 16, параграф 1, 
всеки доставчик на удостоверителни 
услуги публикува доклад от одит на 
сигурността, извършен от независим 
орган, чиято компетентност да 
извърши одита е потвърдена, за да 
потвърди, че са взети подходящи мерки 
за сигурност.

Or. en

(Вж. изменението на член 15, параграф 1, алинея 1.)

Обосновка

Изискването за отстраняване на рисковете за сигурност и възобновяване на 
нормалното равнище на сигурност идва от съображение 20 на Директива 2002/58/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на 
лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на 
електронните комуникации. Премахването на споменаването на „признат независим 
орган“ създава по-голяма яснота по отношение на исканията, които са поставени 
пред този независим орган. Вж. също изменението към член 16, параграф 1.

Изменение 281
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Без да се засяга член 16, параграф 1, 
всеки доставчик на удостоверителни 
услуги може да представи на 
надзорния орган доклад от одит на 
сигурността, извършен от признат 
независим орган, за да потвърди, че са 
взети подходящи мерки за сигурност.

Без да се засяга член 16, параграф 1, 
всеки доставчик на удостоверителни 
услуги представя на надзорния орган 
доклад от одит на сигурността, 
извършен от признат независим орган, 
за да потвърди, че са взети подходящи 
мерки за сигурност.

Or. en

Изменение 282
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на пробив в сигурността или 
нарушаване на цялостността, които 
имат съществено влияние върху 
предоставяната удостоверителна услуга 
или върху съхраняваните лични данни, 
доставчиците на удостоверителни 
услуги уведомяват незабавно и по 
възможност в срок от 24 часа след като 
научат за настъпилото събитие 
компетентния надзорен орган, 
компетентния национален орган в 
областта на информационната 
сигурност и други трети страни, като 
например органите по защита на 
личните данни.

В случай на пробив в сигурността на 
мрежата, доставчикът на 
удостоверителни услуги трябва да 
уведоми както подписалите, така и 
доверяващите се страни, и, когато 
рискът е извън обхвата на мерките, 
които ще предприеме доставчикът на 
услуги, за всички възможни корекции, 
включително информация за 
евентуалните разходи. В случай на 
пробив в сигурността или нарушаване 
на цялостността, които имат влияние 
върху предоставяната удостоверителна 
услуга или върху съхраняваните лични 
данни, доставчиците на 
удостоверителни услуги уведомяват 
незабавно и по възможност в срок от 
24 часа след като научат за настъпилото 
събитие компетентния надзорен орган, 
компетентния национален орган в 
областта на информационната 
сигурност и, когато при инцидента са 
засегнати лични данни, органите по 
защита на личните данни. Те 
уведомяват не само за пробиви в 
сигурността в собствените си 
системи, но за всички пробиви в 
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сигурността, които наблюдават в 
системите на други доставчици на 
удостоверителни услуги.

Or. en

Обосновка

Определението за пробив в сигурността и възобновяване на нормалното равнище на 
сигурност е взето от член 4, параграф 2 на Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и 
защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните 
комуникации. Освен това има пояснение, което твърди, че за пробивите в 
сигурността, свързани с лични данни, се уведомяват органите по защита на данните в 
съответните държави членки.

Изменение 283
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на пробив в сигурността или 
нарушаване на цялостността, които 
имат съществено влияние върху 
предоставяната удостоверителна услуга 
или върху съхраняваните лични данни, 
доставчиците на удостоверителни 
услуги уведомяват незабавно и по 
възможност в срок от 24 часа след 
като научат за настъпилото събитие
компетентния надзорен орган, 
компетентния национален орган в 
областта на информационната 
сигурност и други трети страни, като 
например органите по защита на 
личните данни.

В случай на пробив в сигурността или 
нарушаване на цялостността, които 
имат съществено влияние върху 
предоставяната удостоверителна услуга 
или върху съхраняваните лични данни, 
доставчиците на удостоверителни 
услуги уведомяват незабавно след като 
научат за настъпилото събитие
надзорния орган и, когато е 
целесъобразно, другите компетентни 
органи, като компетентния национален 
орган в областта на информационната 
сигурност или органа по защита на 
личните данни.

Or. en

Изменение 284
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на пробив в сигурността или 
нарушаване на цялостността, които 
имат съществено влияние върху 
предоставяната удостоверителна услуга
или върху съхраняваните лични данни, 
доставчиците на удостоверителни 
услуги уведомяват незабавно и по 
възможност в срок от 24 часа след 
като научат за настъпилото събитие 
компетентния надзорен орган, 
компетентния национален орган в 
областта на информационната 
сигурност и други трети страни, като 
например органите по защита на 
личните данни.

В случай на пробив в сигурността или 
нарушаване на цялостността, които 
имат съществено влияние върху 
предоставяната удостоверителна услуга, 
доставчиците на удостоверителни 
услуги уведомяват незабавно след като 
научат за настъпилото събитие 
компетентния надзорен орган, и, по 
целесъобразност, компетентния 
национален орган в областта на 
информационната сигурност и други 
трети страни, като например органите 
по защита на личните данни.

Or. en

Обосновка

Може да има случаи, когато не е необходимо да се уведомяват всички посочени 
органи. Точен краен срок не е подходящ и нито е предвиден в предложението на 
Комисията за директива за мрежовата и информационна сигурност. Също така 
позоваването на лични данни е излишно, тъй като уведомленията за тези пробиви са 
регулирани в предлагания Общ регламент относно защитата на данните. Различни 
или припокриващи се правила биха могли да предизвикат объркване и правна 
несигурност по отношение на задълженията на доставчиците.

Изменение 285
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на пробив в сигурността или 
нарушаване на цялостността, които 
имат съществено влияние върху 
предоставяната удостоверителна услуга 
или върху съхраняваните лични данни, 
доставчиците на удостоверителни 
услуги уведомяват незабавно и по 
възможност в срок от 24 часа след като 
научат за настъпилото събитие 

В случай на пробив в сигурността или 
нарушаване на цялостността, които 
имат съществено влияние върху 
предоставяната удостоверителна услуга 
или върху съхраняваните лични данни, 
доставчиците на удостоверителни 
услуги уведомяват незабавно и по 
възможност в срок от 24 часа след като 
научат за настъпилото събитие и като 
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компетентния надзорен орган, 
компетентния национален орган в 
областта на информационната 
сигурност и други трети страни, като 
например органите по защита на 
личните данни.

потвърждават настъпването на 
пробив, компетентния надзорен орган, 
компетентния национален орган в 
областта на информационната 
сигурност и други трети страни, като 
например органите по защита на 
личните данни.

Or. en

Изменение 286
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 При необходимост, и особено ако 
пробивът в сигурността или 
нарушаването на цялостността засягат 
две или повече държави членки, 
съответният надзорен орган 
информира надзорните органи в 
останалите държави членки и 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA).

При необходимост, и особено ако 
пробивът в сигурността или 
нарушаването на цялостността засягат 
две или повече държави членки, 
уведоменият надзорен орган 
информира надзорните органи в 
останалите държави членки и 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA).

Or. en

Изменение 287
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 При необходимост, и особено ако 
пробивът в сигурността или 
нарушаването на цялостността засягат 
две или повече държави членки, 
съответният надзорен орган информира 
надзорните органи в останалите
държави членки и Европейската агенция 
за мрежова и информационна сигурност 
(ENISA).

При необходимост, и особено ако 
пробивът в сигурността или 
нарушаването на цялостността засягат 
две или повече държави членки, 
съответният надзорен орган информира 
надзорните органи в тези държави 
членки и Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност 
(ENISA).
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Or. en

Изменение 288
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако съответният надзорен орган
прецени, че разгласяването на пробива 
е от обществен интерес, той може
също да информира обществеността или
да изиска доставчикът на 
удостоверителна услуга да направи 
това.

Съответният надзорен орган също 
информира обществеността или изисква
доставчикът на удостоверителна услуга 
да направи това. Публикуването на 
информацията обичайно се извършва 
веднага щом е разумно осъществимо; 
доставчикът на удостоверителна 
услуга обаче може да поиска забавяне 
с цел коригиране на уязвимите места. 
Ако надзорният орган разреши, 
забавянето е не по-дълго от 45 дни и 
доставчикът на удостоверителна 
услуга трябва да приеме да обезщети 
всички доверяващи се страни, 
независимо от местоположението 
им в света, за загуби, които 
произтичат пряко от забавянето на 
уведомлението.

Or. en

Обосновка

Увеличаването на прозрачността ще повиши шансовете за коригиране на технически 
грешки и за установяване на несигурни технологии, използвани за удостоверяване на 
автентичност или идентификация. За централен надзорен орган, натоварен по 
принцип с получаването на много уведомления, е лесно да ги направи достъпни за 
обществеността, изследователите и заинтересованите страни.

Изменение 289
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съответният надзорен орган Ако съответният надзорен орган, 



PE510.784v01-00 138/174 AM\936276BG.doc

BG

прецени, че разгласяването на пробива е 
от обществен интерес, той може също 
да информира обществеността или да 
изиска доставчикът на удостоверителна 
услуга да направи това.

консултирайки се с доставчика на 
удостоверителна услуга, прецени, че 
разгласяването на пробива е от 
обществен интерес, той може също да 
информира обществеността или да 
изиска доставчикът на удостоверителна 
услуга да направи това.

Or. en

Обосновка

Крайното решение за информиране на обществеността се взема от публичния орган, 
но следва да се извърши консултация с доставчика на услуга, тъй като доставчикът 
може да бъде в по-добро положение да оцени въздействието на пробива върху 
ползвателите и последствията за разследването на инцидента/за извършването на 
коригиране.

Изменение 290
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съответният надзорен орган 
прецени, че разгласяването на пробива е 
от обществен интерес, той може също 
да информира обществеността или да 
изиска доставчикът на удостоверителна 
услуга да направи това.

Ако уведоменият надзорен орган 
прецени, че разгласяването на пробива е 
от обществен интерес, той информира 
обществеността или изисква
доставчикът на удостоверителна услуга 
да направи това.

Or. en

Изменение 291
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Веднъж годишно надзорният орган 
представя на ENISA и на Комисията 
обобщение на уведомленията за 
пробиви, получени от доставчиците 
на удостоверителни услуги.

заличава се
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Or. en

Изменение 292
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Веднъж годишно надзорният орган 
представя на ENISA и на Комисията 
обобщение на уведомленията за 
пробиви, получени от доставчиците на 
удостоверителни услуги.

3. Веднъж годишно надзорният орган 
представя на Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност 
(ENISA) и на Комисията обобщение на 
уведомленията за пробиви, получени от 
доставчиците на удостоверителни 
услуги.

Or. fr

Обосновка

Проектоизменение с цел обезкуражаване на използването на съкращения.

Изменение 293
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С оглед прилагането на параграфи 1 и 
2 компетентният надзорен орган 
разполага с правомощие да издава 
задължителни инструкции за 
доставчиците на удостоверителни 
услуги.

4. С оглед прилагането на параграфи 1 и 
2 компетентният надзорен орган 
разполага с правомощие да издава 
задължителни инструкции за 
доставчиците на удостоверителни 
услуги. Надзорният орган следва да 
координира тези задължителни 
инструкции с други компетентни 
регулаторни органи, които извършват 
надзор на дейностите на доставчика 
на удостоверителна услуга, различни 
от предоставянето на 
удостоверителна услуга.

Or. en
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Изменение 294
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С оглед прилагането на параграфи 1 и 
2 компетентният надзорен орган 
разполага с правомощие да издава 
задължителни инструкции за
доставчиците на удостоверителни 
услуги.

4. С оглед прилагането на параграфи 1 и 
2 надзорният орган разполага с 
правомощие да изисква доставчиците на 
удостоверителни услуги да 
предприемат необходимите 
действия, за да са в състояние да 
изпълняват тези изисквания.

Or. en

Изменение 295
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С оглед прилагането на параграфи 1 и 
2 компетентният надзорен орган 
разполага с правомощие да издава 
задължителни инструкции за 
доставчиците на удостоверителни 
услуги.

4. С оглед прилагането на параграфи 1 и 
2 компетентният надзорен орган 
разполага с правомощие да издава 
задължителни инструкции за 
доставчиците на удостоверителни 
услуги. Всички инструкции от този 
вид трябва да бъдат публикувани.

Or. en

Обосновка

За да се увеличи доверието в системата, е важно и надзорните органи да носят 
отговорност за препоръките, които отправят към доставчиците на 
удостоверителни услуги.

Изменение 296
Юрген Кройцман

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

4. С оглед прилагането на параграфи 1 
и 2 компетентният надзорен орган 
разполага с правомощие да издава 
задължителни инструкции за 
доставчиците на удостоверителни 
услуги.

4. С оглед да се гарантира 
съответствие с параграфи 1 и 2 
компетентният надзорен орган 
разполага с правомощие да издава 
задължителни инструкции за 
доставчиците на удостоверителни 
услуги.

Or. en

Изменение 297
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Ако разпоредбите, посочени в 
настоящия член, не са приложими в 
достатъчна степен в конкретен 
технологически контекст, 
Комисията или всяка друга 
заинтересована страна може да 
поиска разяснение чрез механизма за 
приемане на технологически 
изисквания, посочен в глава ІІІа.

Or. en

Обосновка

Най-вероятно разпоредбите, които законодателят не е включил изрично в 
регламента, имат технически характер. Ако след приемането на законодателството, 
законодателят се намеси отново и извършва промени, това би довело до правна 
несигурност. Механизмът, посочен в глава 3а (нова), гарантира, че решенията от 
техническо естество се вземат на техническо равнище в рамките на форум, в който 
могат по приобщаващ начин да участват голям брой различни заинтересовани 
страни, като същевременно се осигурява запазването на политическата цялост на 
законодателното досие. 

Изменение 298
Амелия Андерсдотер
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Предложение за регламент
Член 15 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 във връзка с 
допълнителното уточняване на 
мерките, посочени в параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

Необходимо изменение с оглед на механизма по глава 3а (нова).

Изменение 299
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 във връзка с 
допълнителното уточняване на 
мерките, посочени в параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

Сливане със следващия параграф.

Изменение 300
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 във връзка с 

5. Комисията може, чрез актове за 
изпълнение, допълнително да 
конкретизира характера на мерките, 
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допълнителното уточняване на 
мерките, посочени в параграф 1.

посочени  в параграф 1, и форматите 
и процедурите, включително 
крайните срокове, приложими за 
целите на параграфи 2. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 301
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
обстоятелствата, форматите и 
процедурите, включително крайните 
срокове, приложими за целите на 
параграфи 1—3. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ненужен параграф с оглед на механизма по глава 3а (нова), която предоставя 
кодифицирането на техническите изисквания на технически квалифицирани хора в 
институции, занимаващи се с изработването на стандарти.

Изменение 302
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 

заличава се
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обстоятелствата, форматите и 
процедурите, включително крайните 
срокове, приложими за целите на 
параграфи 1—3. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Важно е настоящият регламент да бъде в съответствие с най-добрите практики и 
стандарти, така че всяка регулаторна система/рамка на ЕС да не се счита за 
ненужно натоварваща и скъпа, което е в ущърб на иновациите и предоставянето на 
услуга.

Изменение 303
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да определи
посредством актове за изпълнение
обстоятелствата, форматите и 
процедурите, включително крайните 
срокове, приложими за целите на
параграфи 1—3. Актовете за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 39, параграф 2.

6. Комисията, посредством актове за 
изпълнение, може допълнително да 
конкретизира характера на мерките, 
посочени в параграф 1, и форматите и 
процедурите, включително крайните 
срокове, приложими за целите на
параграфи 1–3. Актовете за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 39, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Тези мерки следва да бъдат приети под формата на актове за изпълнение.

Изменение 304
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на квалифицирани
удостоверителни услуги се одитират 
веднъж годишно от признат независим 
орган, който потвърждава, че те и 
предоставяните от тях квалифицирани
удостоверителни услуги отговарят на 
изискванията на настоящия регламент, и
представя на надзорния орган доклад 
за одита.

1. Доставчиците на удостоверителни 
услуги се одитират веднъж годишно от 
независим орган, чиято 
компетентност да извърши одита е 
доказана, и който потвърждава, че те и 
предоставяните от тях удостоверителни 
услуги отговарят на изискванията на 
настоящия регламент, и оповестява 
публично доклад за одита и го 
предоставят на надзорния орган . В 
случай че одитът съдържа 
поверителна търговска информация, 
надзорният орган може да забави 
публичното оповестяване на 
чувствителните части, но за не 
повече от една година.

Or. en

Обосновка

Премахването на споменаването на „признат независим орган“ създава по-голяма 
яснота по отношение на исканията, които са поставени пред този независим орган.
Вж. също изменението към член 15, параграф 1. Прозрачността при одитите ще 
позволи по-голяма общност от изследователи в сферата на сигурността да 
гарантират възможно най-висока степен на отчетност и сигурност на 
предоставяните услуги.

Изменение 305
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги се одитират 
веднъж годишно от признат независим 
орган, който потвърждава, че те и 
предоставяните от тях квалифицирани 
удостоверителни услуги отговарят на 
изискванията на настоящия регламент, и 
представя на надзорния орган доклад за 
одита.

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги се одитират 
веднъж на всеки две години и след 
всяка значима технологическа или 
организационна промяна от признат 
независим орган, който потвърждава, че 
те и предоставяните от тях 
квалифицирани удостоверителни услуги 
отговарят на изискванията на настоящия 
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регламент, и представят на надзорния 
орган доклад за одита на 
съответствието.

Or. en

Обосновка

Докладът не следва да обхваща само изискванията по отношение на сигурността, а 
всички изисквания, които настоящият регламент поставя за доставчиците на 
квалифицирана удостоверителна услуга. Освен това изготвянето на доклад веднъж на 
всеки две години следва да бъде достатъчно и пропорционално с оглед на 
произтичащата административна и финансова тежест. В случай на значими промени 
обаче, следва да се извърши одит, за да се гарантира, че те не засягат 
съответствието.

Изменение 306
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги се одитират 
веднъж годишно от признат независим 
орган, който потвърждава, че те и 
предоставяните от тях квалифицирани 
удостоверителни услуги отговарят на 
изискванията на настоящия регламент, и 
представя на надзорния орган доклад за 
одита.

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги се одитират 
веднъж годишно от признат независим 
орган, който потвърждава, че те и 
предоставяните от тях квалифицирани 
удостоверителни услуги отговарят на 
изискванията на настоящия регламент, и 
представя на надзорния орган доклад за 
одита. Ако след три години 
съществуване, годишните доклади за 
одит не предизвикват загриженост, 
одитите, посочени в настоящия 
параграф, се извършват само веднъж 
на всеки две години.

Or. fr

Обосновка

Предложение за извършване на одитите през по-дълги периоди, за да се намалят 
разходите за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги.
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Изменение 307
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги се одитират
веднъж годишно от признат 
независим орган, който потвърждава, че 
те и предоставяните от тях 
квалифицирани удостоверителни услуги 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент, и представя на надзорния 
орган доклад за одита.

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги се одитират
ежегодно за тяхна сметка от орган за 
оценка на съответствието, който 
потвърждава, че те и предоставяните от 
тях квалифицирани удостоверителни 
услуги отговарят на изискванията на 
настоящия регламент, и представят на
надзорния орган доклад за оценката на
съответствието.

Or. en

Изменение 308
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги се одитират 
веднъж годишно от признат независим 
орган, който потвърждава, че те и 
предоставяните от тях квалифицирани 
удостоверителни услуги отговарят на 
изискванията на настоящия регламент, и 
представя на надзорния орган доклад за 
одита.

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги се одитират 
веднъж годишно от акредитиран
независим орган, който потвърждава, че 
те и предоставяните от тях 
квалифицирани удостоверителни услуги 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент, и представя на надзорния 
орган доклад за одита на 
съответствието.

Or. en

Изменение 309
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга параграф 1, 
надзорният орган може по всяко време
по своя инициатива или по искане на 
Комисията да извършва одит на 
доставчици на квалифицирани 
удостоверителни услуги, за да се увери, 
че те и предоставяните от тях 
квалифицирани удостоверителни услуги
все още отговарят на изискванията на 
настоящия регламент. Ако има 
съмнение, че са нарушени правилата за 
защита на личните данни, надзорният 
орган уведомява за резултатите от 
своите одити органите по защита на 
данните.

2. Без да се засяга параграф 1, 
надзорният орган може по всяко време 
да извършва одит на доставчици на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, за да се увери, че те и 
предоставяните от тях квалифицирани 
удостоверителни услуги отговарят на 
изискванията на настоящия регламент.
Когато има съмнения, че са нарушени 
правилата за защита на личните данни,
посочени в Директива 95/46/ЕО,
надзорният орган уведомява за 
резултатите от своите одити органите по 
защита на данните

Or. en

Изменение 310
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга параграф 1, 
надзорният орган може по всяко време 
по своя инициатива или по искане на
Комисията да извършва одит на 
доставчици на квалифицирани 
удостоверителни услуги, за да се увери, 
че те и предоставяните от тях 
квалифицирани удостоверителни услуги 
все още отговарят на изискванията на 
настоящия регламент. Ако има 
съмнение, че са нарушени правилата за 
защита на личните данни, надзорният 
орган уведомява за резултатите от 
своите одити органите по защита на 
данните.

2. Без да се засяга параграф 1, в случай 
на сериозни съмнения, надзорният 
орган може по всяко време по своя 
инициатива или по искане на надзорен 
орган от друга държава членка да 
извършва одит на доставчици на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, за да се увери, че те и 
предоставяните от тях квалифицирани 
удостоверителни услуги все още 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент. Ако има съмнение, че са 
нарушени правилата за защита на 
личните данни, надзорният орган 
уведомява за резултатите от своите 
одити органите по защита на данните.

Or. en
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Обосновка

Следва да се поясни, че подобни одити не могат да се извършват произволно, а следва 
да се базират на основателни признаци за несъответствие. Споменаването на „по 
искане от Комисията“ е заличено, тъй като надзорните органи са в по-добро 
положение да преценят необходимостта от подобен одит.

Изменение 311
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга параграф 1, 
надзорният орган може по всяко време 
по своя инициатива или по искане на 
Комисията да извършва одит на 
доставчици на квалифицирани
удостоверителни услуги, за да се увери, 
че те и предоставяните от тях
квалифицирани удостоверителни 
услуги все още отговарят на 
изискванията на настоящия регламент.
Ако има съмнение, че са нарушени 
правилата за защита на личните данни,
надзорният орган уведомява за 
резултатите от своите одити органите по 
защита на данните.

2. Без да се засяга параграф 1, 
надзорният орган може по всяко време 
по своя инициатива или по искане на 
Комисията да извършва одит на 
доставчици на удостоверителни услуги, 
за да се увери, че те и предоставяните от 
тях удостоверителни услуги все още 
отговарят на изискванията на настоящия 
регламент. Ако има съмнение, че са 
нарушени правилата за защита на 
личните данни, доставчикът на 
удостоверителни услуги уведомява за 
резултатите от своите одити органите по 
защита на данните.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с изискванията за уведомяване за нарушения съгласно 
Регламента за защита на личните данни.

Изменение 312
Саджад Карим

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган разполага с 
правомощие да издава задължителни 

3. Надзорният орган разполага с 
правомощие да изисква доставчиците на 
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инструкции за доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни услуги
за коригиране на всяко неизпълнение на 
изискванията, отбелязано в доклада за
одита на сигурността.

квалифицирани удостоверителни услуги
да коригират всяко неизпълнение на 
изискванията, отбелязано в доклада за
оценка на съответствието.

Or. en

Изменение 313
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган разполага с 
правомощие да издава задължителни 
инструкции за доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
за коригиране на всяко неизпълнение на 
изискванията, отбелязано в доклада за 
одита на сигурността.

3. Надзорният орган разполага с 
правомощие да издава задължителни 
инструкции за доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
за коригиране на всяко неизпълнение на 
изискванията, посочени в настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Оригиналната формулировка би означавала, че надзорният орган би имал правомощия 
да издава задължителни инструкции само въз основа на одит на сигурността. Не е 
ясно защо тези правомощия следва да бъдат ограничени до този източник на
информация.

Изменение 314
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Надзорният орган разполага с 
правомощие да издава задължителни 
инструкции за доставчиците на
квалифицирани удостоверителни 
услуги за коригиране на всяко 
неизпълнение на изискванията, 
отбелязано в доклада за одита на 

3. Надзорният орган разполага с 
правомощие да издава задължителни 
инструкции за доставчиците на 
удостоверителни услуги за коригиране 
на всяко неизпълнение на изискванията, 
отбелязано в доклада за одита на 
сигурността. Тези инструкции се 
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сигурността. публикуват.

Or. en

Обосновка

За да се увеличи доверието в системата, е важно и надзорните органи да носят 
отговорност за препоръките, които отправят към доставчиците на 
удостоверителни услуги.

Изменение 315
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Във връзка с параграф 3, ако 
доставчикът на квалифицирани 
удостоверителни услуги не коригира 
неизпълнението в определения от 
надзорния орган срок, той губи 
квалифицирания си статут, като 
надзорният орган го уведомява, че 
статутът му се променя съответно в 
доверителните списъци, посочени в 
член 18.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. изменението на съображение 22.

Изменение 316
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Във връзка с параграф 3, ако 
доставчикът на квалифицирани 
удостоверителни услуги не коригира 
неизпълнението в определения от 
надзорния орган срок, той губи 

4. Във връзка с параграф 3, ако 
доставчикът на квалифицирани 
удостоверителни услуги не коригира 
неизпълнението в посочения от 
надзорния орган срок и в 
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квалифицирания си статут, като 
надзорният орган го уведомява, че 
статутът му се променя съответно в 
доверителните списъци, посочени в 
член 18.

съответствие с определеното от него 
състезателно производство, той губи 
квалифицирания си статут, като 
надзорният орган го уведомява, че 
статутът му се променя съответно в 
доверителните списъци, посочени в 
член 18.

Or. fr

Изменение 317
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за уточняване 
на условията за признаване на 
независимия орган, който извършва 
одит съгласно параграф 1 от 
настоящия член, член 15, параграф 1 и 
член 17, параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

Техническите изисквания, които вече са определени в по-горните части на настоящия 
член, са достатъчно политически ясни, за да бъдат приложими.

Изменение 318
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
обстоятелствата, процедурите и 
форматите, приложими за целите на 
параграфи 1, 2 и 4. Актовете за 

заличава се
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изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Техническите изисквания, които вече са определени в по-горните части на настоящия 
член, както е изменен, са достатъчно политически ясни, за да бъдат приложими.

Изменение 319
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 320
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Начало на предоставянето на 
квалифицирана удостоверителна 
услуга
1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги уведомяват 
надзорния орган за своето намерение 
да започнат да предоставят 
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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.
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.

3. Надзорният орган проверява 
съответствието на доставчика на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги и на предоставяните от него 
квалифицирани удостоверителни 
услуги с изискванията на настоящия 
регламент.
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.
Ако проверката не приключи в 
едномесечен срок, надзорният орган 
информира доставчика на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, като посочва причините за 
забавянето и срока, в който 
проверката ще приключи.
4. Съответният орган от 
обществения сектор не може да 
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откаже на доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, който е подал уведомление 
съгласно параграф 1, изпълнението на 
административна процедура или 
формалност на основание на факта, 
че доставчикът не е включен в 
списъците, посочени в параграф 3.
5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
обстоятелствата, форматите и 
процедурите за целите на 
параграфи 1, 2 и 3. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Този член вече не се заличава, тъй като отчетността и отговорността като цяло на 
доставчиците на удостоверителни услуги са такива, че е възможно доставчиците на 
услуги, които се нуждаят от удостоверителни услуги да оценят равнището на 
сигурност и да изберат равнище, което е най-подходящо за техните нужди.

Изменение 321
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

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 

1. Когато доставчиците на 
удостоверителни услуги възнамеряват
да започнат да предоставят
квалифицирани удостоверителни 
услуги, те представят на надзорния 
орган уведомление за своето 
намерение заедно с доклад за оценка на 
съответствието, извършен от признат 
независим орган, както е предвидено в 
член 16, параграф 1.
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уведомят надзорния орган и му 
представят доклад от одит на 
сигурността.

Or. en

Изменение 322
Юрген Кройцман

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 удостоверителни 
услуги уведомяват надзорния орган за 
своето намерение 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. en

Обосновка

Положителна процедура по проверка следва да бъде условие за предоставяне на 
квалифицирани удостоверителни услуги.

Изменение 323
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги уведомяват 

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги уведомяват 
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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.

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 представят доклад от одит на 
сигурността и след като получат 
квалифициран статут.

Or. en

Изменение 324
Юрген Кройцман

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.

2. След представяне на необходимите 
документи в съответствие с параграф 
1, надзорният орган проверява 
съответствието с изискванията на
настоящия регламент на доставчика 
на удостоверителната услуга и на 
удостоверителната услуга, която 
той ще предоставя. Ако процесът на 
проверка потвърди съответствието, 
надзорният орган дава статут на 
доставчик на квалифицирана 
удостоверителна услуга и 
доставчикът на квалифицирана 
удостоверителна услуга може да 
започне да предоставя 
квалифицираната удостоверителна 
услуга.

Or. en

Обосновка

Положителен резултат от процедурата по проверка следва да бъде условие за 
предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги.
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Изменение 325
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

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.

2. При поискване, надзорният орган 
получава достъп до техническите и 
организационните планове, плана за 
последователно управление, 
документите, свързани с политиката 
на предоставяне на услуги, или до 
всички други документи, посочени в
доклада за оценка на 
съответствието.

Or. en

Изменение 326
Пилар дел Кастильо Вера

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.

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
квалифицираният им статут е
потвърден.

Or. en

Изменение 327
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1
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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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Сливане с параграфи 1 и 2.

Изменение 328
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

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 
удостоверителни услуги и на 
предоставяните от него 
удостоверителни услуги с изискванията 
на настоящия регламент, в частност с 
изискванията за доставчици на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги. Ако надзорният орган заключи, 
че доставчикът на удостоверителни 
услуги и удостоверителните услуги, 
които той предоставя, 
съответстват на тези изисквания, 
той дава квалифициран статут на 
доставчика на удостоверителни 
услуга и на удостоверителните 
услуги, които той предоставя, и 
посочва този статут в 
доверителните списъци съгласно 
член 18 не по-късно от два месеца след 
уведомлението в съответствие с 
параграф 1.
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Or. en

Изменение 329
Йоланта Емилия Хибнер, Богдан Кажимеж Марчинкевич 

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.

заличава се

Or. en

Изменение 330
Юрген Кройцман

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 квалифицирания статут на 
доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги и на 
предоставяните от тях квалифицирани 
удостоверителни услуги в 
доверителните списъци без 
необосновано забавяне и не по-късно 
от 2 седмици.

Or. en

Обосновка

Тъй като процесът на проверка може да отнеме до 3 месеца, срокът за публикуване 
следва да бъде относително кратък.
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Изменение 331
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако проверката не приключи в 
едномесечен срок, надзорният орган 
информира доставчика на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, като посочва причините за 
забавянето и срока, в който проверката 
ще приключи.

Ако проверката не приключи в 
едномесечен срок, надзорният орган 
информира доставчика на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, като посочва причините за 
забавянето и срока, в който проверката 
ще приключи.   Ако доставчикът на 
удостоверителна услуга е представил 
относимите документи, проверката 
се извършва в срок от максимум девет 
месеца от датата на уведомлението.

Or. ro

Изменение 332
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако проверката не приключи в 
едномесечен срок, надзорният орган 
информира доставчика на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, като посочва причините за 
забавянето и срока, в който проверката 
ще приключи.

Ако проверката не приключи в 
едномесечен срок, надзорният орган 
информира доставчика на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, като посочва причините за 
забавянето и срока, в който проверката 
ще приключи. Общата 
продължителност на срока не може 
да надвишава 3 месеца.

Or. en

Обосновка

Тъй като проверката е условие за започване на дейност, надзорният орган следва да 
има срок.
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Изменение 333
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответният орган от 
обществения сектор не може да 
откаже на доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, който е подал уведомление 
съгласно параграф 1, изпълнението на 
административна процедура или 
формалност на основание на факта, 
че доставчикът не е включен в 
списъците, посочени в параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Проверката следва да бъде условие за предоставяне на квалифицирани 
удостоверителни услуги.

Изменение 334
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответният орган от 
обществения сектор не може да 
откаже на доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, който е подал уведомление 
съгласно параграф 1, изпълнението на 
административна процедура или 
формалност на основание на факта, 
че доставчикът не е включен в 
списъците, посочени в параграф 3.

заличава се

Or. en
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Изменение 335
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответният орган от 
обществения сектор не може да 
откаже на доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, който е подал уведомление 
съгласно параграф 1, изпълнението на 
административна процедура или 
формалност на основание на факта, 
че доставчикът не е включен в 
списъците, посочени в параграф 3.

заличава се

Or. ro

Изменение 336
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение
обстоятелствата, форматите и 
процедурите за целите на параграфи 1, 2 
и 3. Актовете за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
форматите и процедурите за целите на 
параграфи 1, 2 и 3. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 39, параграф 2.

Or. en

Изменение 337
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Доверителни списъци
1. Всяка държава членка създава, 
поддържа и публикува доверителни 
списъци, в които се съдържа 
информация за доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, които попадат в нейната 
компетентност, както и 
информация за предоставяните от 
тези доставчици квалифицирани 
удостоверителни услуги.
2. Държавите членки създават, 
поддържат и публикуват 
предвидените в параграф 1 
доверителни списъци, които са 
подписани и подпечатани по 
електронен път, по сигурен начин и 
във форма, подходяща за 
автоматизирана обработка.
3. Държавите членки незабавно 
уведомяват Комисията за органа, 
натоварен със създаването, 
поддържането и публикуването на 
националните доверителни списъци, 
за мястото, където се публикуват 
тези списъци, за удостоверението, 
което се използва за подписване или 
подпечатване на доверителни 
списъци, както и за всички 
последващи промени в тях.
4. Комисията предоставя на 
обществеността чрез сигурен канал 
информацията, посочена в 
параграф 3, подписана и подпечатана 
по електронен път и във форма, 
подходяща за автоматизирана 
обработка.
5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за определяне 
на информацията, посочена в 
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параграф 1.
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.

Or. en

Обосновка

Този член вече не се заличава, тъй като отчетността и отговорността като цяло на 
доставчиците на удостоверителни услуги са такива, че е възможно доставчиците на 
услуги, които се нуждаят от удостоверителни услуги, да оценят равнището на 
сигурност и да изберат равнище, което е най-подходящо за техните нужди.

Изменение 338
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки създават, 
поддържат и публикуват предвидените в 
параграф 1 доверителни списъци, които 
са подписани и подпечатани по 
електронен път, по сигурен начин и във 
форма, подходяща за автоматизирана 
обработка.

2. Държавите членки създават, 
поддържат и публикуват предвидените в 
параграф 1 доверителни списъци, които 
са подписани или подпечатани по 
електронен път, по сигурен начин и във 
форма, подходяща за автоматизирана 
обработка както на самия списък, 
така и на отделните сертификати.

Or. en

Обосновка

Пояснение, за да се гарантира, че заявленията могат да обработят сертификатите 
сами, което на практика е необходимо за валидирането.

Изменение 339
Юрген Кройцман
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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. en

Обосновка

Няма нужда от делегиран акт. Следователно се включва в акта за изпълнение 
съгласно параграф 6.

Изменение 340
Юрген Кройцман

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, посредством актове за 
изпълнение, може да конкретизира 
информацията, посочена в параграф, 
и да определи 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. en

Изменение 341
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] Този член се заличава
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Or. en

Обосновка

Този член вече не се заличава, тъй като отчетността и отговорността като цяло на 
доставчиците на удостоверителни услуги са такива, че е възможно доставчиците на 
услуги, които се нуждаят от удостоверителни услуги, да оценят равнището на 
сигурност и да изберат равнище, което е най-подходящо за техните нужди.

Изменение 342
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При издаването на квалифицирано 
удостоверение доставчикът на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
проверява чрез подходящи средства и в 
съответствие с националното 
законодателство самоличността и, ако е 
приложимо, всички специфични данни 
за физическото или юридическото лице, 
на което се издава квалифицираното 
удостоверение.

При издаването на квалифицирано 
удостоверение доставчикът на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
проверява чрез подходящи средства и в 
съответствие с националното 
законодателство и правото на Съюза
самоличността и, ако е приложимо, 
всички специфични данни за 
физическото или юридическото лице, на 
което се издава квалифицираното 
удостоверение.

Or. en

Обосновка

Пояснение.

Изменение 343
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) поемат риска от отговорност за 
причинени щети като поддържат 
достатъчни финансови ресурси или чрез 
подходяща осигурителна схема за 
отговорност;

б) предприемат подходящи предпазни 
мерки с оглед на своята отговорност за 
причинени щети съгласно настоящия 
регламент като по-специално
поддържат достатъчни финансови 
ресурси или прилагат осигурителна 
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схема за отговорност;

Or. en

Обосновка

Оригиналната формулировка налага отговорност на доставчика на услуги, а следва да 
предвижда само задължителни предпазни мерки.

Изменение 344
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) преди встъпването в договорни 
взаимоотношения информират всяко 
лице, което иска да използва 
квалифицирана удостоверителна услуга, 
за точните условия и ред за използване 
на тази услуга;

в) преди встъпването в договорни 
взаимоотношения информират всяко 
лице, което иска да използва 
квалифицирана удостоверителна услуга, 
за точните условия и ред за използване 
на тази услуга, както и на 
ограниченията на отговорността по 
ясен и прозрачен начин;

Or. en

Изменение 345
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) използват надеждни системи и 
продукти, които са защитени срещу 
промяна и гарантират техническата 
сигурност и надеждност на 
поддържания от тях процес;

г) използват системи и продукти, които 
са защитени срещу непозволена
промяна и гарантират техническата 
сигурност и надеждност на 
поддържания от тях процес;

Or. en

Обосновка

Надежден може би предполага по-висок стандарт, но системата в крайна сметка 
следва да съответства на изискванията на настоящия параграф. Не е ясно дали 
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„надежден“ представлява допълнително изискване само по себе си. С цел яснота -
позволените промени следва да бъдат възможни.

Изменение 346
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) използват надеждни системи за 
съхранение на предоставените им данни 
във вид, позволяващ проверка, така че:

д) използват системи за съхранение на 
предоставените им данни във вид, 
позволяващ проверка, така че:

Or. en

Обосновка

Надежден може би предполага по-висок стандарт, но системата в крайна сметка 
следва да съответства на изискванията на настоящия параграф. Не е ясно дали 
„надежден“ представлява допълнително изискване само по себе си.

Изменение 347
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– те са публично достъпни за извличане 
само в случаите, когато е получено 
съгласие от лицето, на което са 
издадени данните,

– те са публично достъпни за извличане 
само в случаите, когато това е
позволено от националното 
законодателство или от правото на 
Съюза или когато е получено съгласие 
от лицето, на което са издадени данните,

Or. en

Обосновка

Пояснение с оглед възможно изискване за или допускане на публикуване, предвидено в 
националното законодателство или в законодателството на ЕС.

Изменение 348
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) записват за подходящ интервал от 
време цялата релевантна информация 
във връзка с данните, издадени и 
получени от доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, и по-специално с оглед 
предоставяне на доказателство при 
съдебни производства. Тези записи 
могат да бъдат направени по електронен 
път;

ж) записват за подходящ интервал от 
време независимо дали доставчикът 
на квалифицирани удостоверителни 
услуги е прекратил предоставянето 
на квалифицирани удостоверителни 
услуги, цялата релевантна информация 
във връзка с данните, издадени и 
получени от доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, и по-специално с оглед 
предоставяне на доказателство при 
съдебни производства. Тези записи 
могат да бъдат направени по електронен 
път;

Or. en

Обосновка

Важно е релевантната информация да продължава да бъде на разположение, дори 
ако доставчикът на услуги е прекратил дейността си.

Изменение 349
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа)  отказват предоставянето на 
услуги за дейности, за които знаят, че 
са незаконни;

Or. fr

Изменение 350
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги, които издават 
квалифицирани удостоверения, 
регистрират в своята база данни за 
удостоверения отмяната на 
удостоверение до десет минути от 
влизането й в сила.

3. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги, които издават 
квалифицирани удостоверения, 
регистрират в своята база данни за 
удостоверения отмяната на 
удостоверение без необосновано 
забавяне.

Or. en

Изменение 351
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Във връзка с параграф 3 доставчиците 
на квалифицирани удостоверителни 
услуги, които издават квалифицирани 
удостоверения, предоставят на всяка 
доверяваща се страна информация 
относно валидността или отмяната на 
издадените от тях квалифицирани 
удостоверения. Тази информация се 
предоставя на разположение по всяко 
време най-малкото въз основа на 
удостоверение по автоматизиран начин, 
който е надежден, безплатен и 
ефикасен.

4. Във връзка с параграф 3 доставчиците 
на квалифицирани удостоверителни 
услуги, които издават квалифицирани 
удостоверения, предоставят на всяка 
доверяваща се страна информация 
относно валидността или отмяната на 
издадените от тях квалифицирани 
удостоверения. Тази информация се 
предоставя на разположение по всяко 
време най-малкото въз основа на 
удостоверение по автоматизиран начин.

Or. en

Обосновка

Не е ясно какво точно означават „ефикасен“ и „надежден“. „На разположение по 
всяко време“ предполага надеждност. Освен това за разлика от услугите в рамките 
на публичния сектор, услугите в частния сектор не могат винаги да бъдат безплатни.
Страните, използващи подобни услуги, следва да имат свободата да избират своя 
основен бизнес модел.

Изменение 352
Андраш Дюрк
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Предложение за регламент
Член 19 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
надеждни системи и продукти. 
Съответствието с изискванията по 
член 19 се счита за постигнато, когато 
надеждните системи и продукти 
отговарят на тези стандарти. Актовете 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2. Комисията публикува тези 
актове в Официален вестник на 
Европейския съюз.

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
надеждни системи и продукти. Когато 
определя стандартите, които ще се 
използват за целите на настоящия 
регламент, Комисията гарантира, че 
приносът на заинтересованите 
страни е надлежно взет предвид, най-
добре под формата на оценка на 
въздействието. Съответствието с 
изискванията по член 19 се счита за 
постигнато, когато надеждните системи 
и продукти отговарят на тези стандарти. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2. Комисията публикува тези 
актове в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Изменението се отнася за всеки член в целия текст, в който е споменато 
използването на стандарти.

Изменение 353
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за
надеждни системи и продукти. 
Съответствието с изискванията по 
член 19 се счита за постигнато, 
когато надеждните системи и 

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
системи и продукти, за които се 
постига съответствие с изискванията 
по член 19. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
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продукти отговарят на тези 
стандарти. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2. Комисията публикува тези 
актове в Официален вестник на 
Европейския съюз.

по разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2. Комисията публикува тези 
актове в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Целта следва да бъде да се разработят стандарти, които показват съответствие с 
изискванията, посочени в регламента. Не е ясно дали „надеждни“ представлява 
допълнително изискване само по себе си. Няма правна разлика между система, която 
изпълнява изискване Х, и надеждна система, която изпълнява изискване Х. Обратно –
стандартите за „надеждни“ системи могат да създадат погрешното впечатление, 
че другите системи, които отговарят на същите изисквания, но не на стандарта, не 
са надеждни.

Изменение 354
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
надеждни системи и продукти.
Съответствието с изискванията по 
член 19 се счита за постигнато, 
когато надеждните системи и продукти
отговарят на тези стандарти. Актовете 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2. Комисията публикува тези 
актове в Официален вестник на 
Европейския съюз.

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
надеждни системи и продукти.
Съответствието с изискванията по 
член 19 се постига чрез съответствие 
на надеждните системи и продукти с
тези стандарти. Актовете за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 39, параграф 2. Комисията 
публикува тези актове в Официален 
вестник на Европейския съюз.
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Изменение 355
Юрген Кройцман



PE510.784v01-00 174/174 AM\936276BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правната сила на квалифицирания
електронен подпис е равностойна на 
тази на саморъчния подпис.

2. Квалифицираният електронен 
подпис отговаря на правните 
изисквания за подпис по отношение 
на данните в електронна форма по 
същия начин, както саморъчният 
подпис отговаря на тези изисквания 
по отношение на данните на хартиен 
носител.

Or. en

Обосновка

Формулировката в Директива 1999/93/ЕО като че ли отчита по-добре различаващата 
се национална форма и процедурните изисквания.


