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Изменение 356
Амелия Андерсдотер

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. Правната сила на електронния
подпис е равностойна на тази на 
саморъчния подпис. По-конкретно, 
подправен подпис се счита за 
недействителен. Отговорността да 
се определи дали един подпис е 
подправен пада върху доверяващата се 
страна.

Or. en

Обосновка

В юрисдикциите на различните държави членки подписите се разглеждат по различен 
начин. Рискът от фалшифициране се носи не от потребителя или от ползвателя на 
една система, а от предприятието, което предоставя системата (и поради това е в 
по-добро положение да коригира пропуски и да се увери, че няма пропуски).

Изменение 357
Силвия-Адриана Цикъу

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. Правната сила на квалифицирания 
електронен подпис, който е свързан с 
квалифициран електронен времеви 
печат, е равностойна на тази на 
саморъчния подпис.

Or. en
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Изменение 358
Жан-Пиер Оди

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. Правната сила на квалифицирания 
електронен подпис се счита за
равностойна на тази на саморъчния 
подпис.

Or. fr

Обосновка

Предвид рисковете от подправяне на електронни подписи и от гледна точка на 
предпазливостта с изменението се цели да се въведе презумпция за равностойност 
вместо равностойност.

Изменение 359
Марита Улвског

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. Правната сила на електронния
подпис е равностойна на тази на 
саморъчния подпис.

Or. en

Изменение 360
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Квалифицираните електронни 
подписи се признават и приемат във 
всички държави членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Имайки предвид предходния параграф, правният ефект от настоящия параграф не е 
ясен.

Изменение 361
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Квалифицираните електронни 
подписи се признават и приемат във 
всички държави членки.

заличава се

Or. en

Изменение 362
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако в дадена държава членка за 
достъп до онлайн услуга, предлагана 
от орган от обществения сектор въз 
основа на съответната оценка на 
свързаните с нея рискове, се изисква 
електронен подпис, чието равнище на 
обезпечаване на сигурността е по-
ниско от това на квалифицирания 

заличава се
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електронен подпис, то се признават и 
приемат всички електронни подписи, 
които отговарят най-малко на 
същото равнище на обезпечаване на 
сигурността.

Or. en

Обосновка

В юрисдикциите на различните държави членки подписите се разглеждат по различен 
начин. Някои държави имат много силни нотариални традиции за разлика от други.
Хармонизацията и предвидимостта за гражданите по отношение на признаването на 
подписите ще изискват други законодателни промени, а не просто регулиране на 
електронните подписи.

Изменение 363
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Не е ясно дали признаване и приемане са две различни понятия и дали те имат 
различни правни последици. (останалата част от обосновката не се отнася до 
текста на български език)
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Изменение 364
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 365
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

(слято с параграф 7)

Изменение 366
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Този механизъм за привеждане в съответствие вече не е необходим предвид изменения 
механизъм за приемане на технологически изисквания, установен в член 37а (нов).

Изменение 367
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за равнищата на 
сигурност на електронните подписи. 
Съответствието с равнището на 
сигурност, определено в приет 
съгласно параграф 6 делегиран акт, се 
смята за постигнато, когато 
електронните подписи 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.

заличава се

Or. en
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Изменение 368
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да определи
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
равнищата на сигурност на 
електронните подписи. Съответствието 
с равнището на сигурност, определено 
в приет съгласно параграф 6 делегиран 
акт, се смята за постигнато, когато 
електронните подписи 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.

7. Комисията определя посредством 
актове за изпълнение определения за 
различните равнища на сигурност на 
електронните подписи, посочени в 
параграф 4 от настоящия член, и
референтните номера на стандартите за 
равнищата на сигурност на 
електронните подписи. Съответствието 
с определено равнище на сигурност се 
смята за постигнато, когато 
електронните подписи 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

Актовете за изпълнение са по-подходящи.

Изменение 369
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
равнищата на сигурност на 
електронните подписи. Съответствието 
с равнището на сигурност, определено в 

7. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
равнищата на сигурност на 
електронните подписи. Комисията 
гарантира, че приносът на 
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приет съгласно параграф 6 делегиран 
акт, се смята за постигнато, когато 
електронните подписи 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.

заинтересованите страни се взема 
надлежно предвид, за предпочитане 
под формата на оценка на 
въздействието, при определянето на 
стандарти, които да се използват за 
целите на настоящия регламент. 
Съответствието с равнището на 
сигурност, определено в приет съгласно 
параграф 6 делегиран акт, се смята за 
постигнато, когато електронните 
подписи 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 до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.

Изменение 370
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 заличава се
Квалифицирано удостоверение за 
електронен подпис
1. Квалифицираното удостоверение за 
електронен подпис отговаря на 
изискванията, посочени в 
приложение І.
2. Квалифицираното удостоверение за 
електронен подпис не подлежи на 
каквото и да било задължително 
изискване, което надхвърля 
изискванията, определени в 



AM\936634BG.doc 11/64 PE510.822v01-00

BG

приложение I.
3. Ако квалифицирано удостоверение 
за електронен подпис бъде отменено 
след първоначалното активиране, то 
губи валидността си и неговият 
статут при никакви обстоятелства 
не може да бъде възстановен чрез 
възобновяване на валидността.
4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за 
допълнително уточняване на 
изискванията, посочени в 
приложение I.
5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за квалифицирани 
удостоверения за електронен подпис. 
Съответствието с изискванията, 
определени в приложение I, се счита 
за постигнато, когато 
квалифицираните удостоверения за 
електронен подпис 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

(вж. също така изменените членове 9-15 и изменените членове 3-7).

Обосновка

Не е целесъобразно да се установят строги технически стандарти в един регламент 
на ЕС чрез приложения. Вече са налице достатъчно силни стимули за участниците на 
пазара, така че да се гарантира надеждност, и механизмите за насърчаване на 
такава надеждност са установени в членове 9-15 относно прозрачността, 
одитирането и отговорността, както и в членове 3-7.
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Изменение 371
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Квалифицираното удостоверение за 
електронен подпис не подлежи на 
каквото и да било задължително 
изискване, което надхвърля 
изискванията, определени в
приложение I.

2. Квалифицираното удостоверение за 
електронен подпис за трансгранично 
използване не подлежи на каквото и да 
било задължително изискване, което 
надхвърля изискванията, определени в 
приложение I.

Or. en

Обосновка

Следва да продължи да бъде възможно да се налагат допълнителни изисквания за 
използване в държавите членки, като например специфични данни за определени 
професии. Държавите членки следва обаче да адаптират съответните си системи за 
трансгранични трансакции. 

Изменение 372
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за 
допълнително уточняване на 
изискванията, посочени в 
приложение I.

заличава се

Or. en

Обосновка

Един акт за изпълнение е по-подходящ. Текстът се слива със следващия параграф.
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Изменение 373
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
квалифицирани удостоверения за 
електронен подпис. Съответствието с 
изискванията, определени в 
приложение I, се счита за постигнато, 
когато квалифицираните удостоверения 
за електронен подпис 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 
квалифицирани удостоверения за 
електронен подпис. Комисията 
гарантира, че приносът на 
заинтересованите страни се взема 
надлежно предвид, за предпочитане 
под формата на оценка на 
въздействието, при определянето на 
стандарти, които да се използват за 
целите на настоящия регламент. 
Съответствието с изискванията, 
определени в приложение I, се счита за 
постигнато, когато квалифицираните 
удостоверения за електронен подпис 
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 до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.

Изменение 374
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да определи
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
квалифицирани удостоверения за 
електронен подпис. Съответствието с 
изискванията, определени в 
приложение I, се счита за постигнато, 
когато квалифицираните удостоверения 
за електронен подпис 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, посредством актове 
за изпълнение, да уточни 
изискванията в приложение 1 и да 
определи референтните номера на 
стандартите за квалифицирани 
удостоверения за електронен подпис.
Съответствието с изискванията, 
определени в приложение I, се счита за 
постигнато, когато квалифицираните 
удостоверения за електронен подпис 
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

Един акт за изпълнение е по-подходящ. Поради това предходният параграф се слива с 
настоящия параграф.

Изменение 375
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се
Изисквания към устройствата за 
създаване на квалифициран 
електронен подпис
1. Устройствата за създаване на 
квалифициран електронен подпис 
отговарят на изискванията, посочени 
в приложение II.
2. Комисията може да определи 
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посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за устройства за 
създаване на квалифициран 
електронен подпис. Съответствието 
с изискванията, определени в 
приложение II, се счита за 
постигнато, когато устройството за 
създаване на квалифициран 
електронен подпис отговаря 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

Не е целесъобразно да се установят строги технически стандарти в един регламент 
на ЕС чрез приложения. Вече са налице достатъчно силни стимули за участниците на 
пазара, така че да се гарантира надеждност, и механизмите за насърчаване на 
такава надеждност са установени в членове 9-15 относно прозрачността, 
одитирането и отговорността, както и в членове 3-7.

Изменение 376
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
устройства за създаване на 
квалифициран електронен подпис. 
Съответствието с изискванията, 
определени в приложение II, се счита за 
постигнато, когато устройството за 
създаване на квалифициран електронен 
подпис отговаря на тези стандарти. 

2. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
устройства за създаване на 
квалифициран електронен подпис. 
Комисията гарантира, че приносът 
на заинтересованите страни се взема 
надлежно предвид, за предпочитане 
под формата на оценка на 
въздействието, при определянето на 
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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.

стандарти, които да се използват за 
целите на настоящия регламент.
Съответствието с изискванията, 
определени в приложение II, се счита за 
постигнато, когато устройството за 
създаване на квалифициран електронен 
подпис отговаря 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 до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.

Изменение 377
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Устройствата за създаване на 
квалифициран електронен подпис могат 
да се сертифицират от съответните 
обществени или частни органи, 
определени от държавите членки, при 
условие, че са преминали процес на 
оценка на сигурността, извършен в 
съответствие с един от стандартите за 
оценка на сигурността на продукти на 
информационните технологии, 
включени в списък, който се определя 
от Комисията посредством актове за 
изпълнение. 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 

1. Устройствата за създаване на 
квалифициран електронен подпис могат 
да се сертифицират от съответните 
обществени или частни органи, 
определени от държавите членки, при 
условие, че са преминали процес на 
оценка на сигурността, извършен в 
съответствие с един от стандартите за 
оценка на сигурността на продукти на 
информационните технологии, 
включени в списък, който се определя 
от Комисията посредством актове за 
изпълнение. Комисията гарантира, че 
приносът на заинтересованите 
страни се взема надлежно предвид, за 
предпочитане под формата на оценка 
на въздействието, при определянето
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Европейския съюз. на стандарти, които да се използват 
за целите на настоящия регламент. 
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 до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.

Изменение 378
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Устройствата за създаване на
квалифициран електронен подпис 
могат да се сертифицират от 
съответните обществени или частни 
органи, определени от държавите 
членки, при условие, че са преминали 
процес на оценка на сигурността, 
извършен в съответствие с един от 
стандартите за оценка на сигурността на 
продукти на информационните 
технологии, включени в списък, който 
се определя от Комисията посредством 
актове за изпълнение. 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.

1. Устройствата за създаване на 
електронен подпис могат да се 
сертифицират от съответните 
обществени или частни органи, 
определени от държавите членки, при 
условие, че са преминали процес на 
оценка на сигурността съответствие с 
един от стандартите за оценка на 
сигурността на продукти на 
информационните технологии, 
включени в списък, който се определя 
от Комисията посредством актове за 
изпълнение. 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
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Обосновка

Естествено. Защо не? Да направим списък.

Изменение 379
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Публикуване на списък на 
сертифицираните устройства за 
създаване на квалифициран електронен 
подпис

Публикуване на списък на 
сертифицираните устройства за 
създаване на електронен подпис

Or. en

Изменение 380
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки незабавно 
уведомяват Комисията за устройствата 
за създаване на квалифициран 
електронен подпис, които са 
сертифицирани от посочените в член 23 
органи. Те също така незабавно 
уведомяват Комисията за устройствата 
за създаване на квалифициран 
електронен подпис, които вече не 
изпълняват условията за 
сертифициране.

1. Държавите членки незабавно 
уведомяват Комисията за устройствата 
за създаване на електронен подпис, 
които са сертифицирани от посочените 
в член 23 органи. Те също така 
незабавно уведомяват Комисията за 
устройствата за създаване на 
квалифициран електронен подпис, 
които вече не изпълняват условията за 
сертифициране.

Or. en
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Изменение 381
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на получената 
информация Комисията изготвя, 
публикува и поддържа списък на 
сертифицираните устройства за 
създаване на квалифициран електронен 
подпис.

2. Въз основа на получената 
информация Комисията изготвя, 
публикува и поддържа списък на 
сертифицираните устройства за 
създаване на квалифициран електронен 
подпис. Комисията изпраща 
своевременно на държавите членки 
тези актуализации в електронна 
форма.

Or. fr

Изменение 382
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въз основа на получената 
информация Комисията изготвя, 
публикува и поддържа списък на 
сертифицираните устройства за 
създаване на квалифициран електронен 
подпис.

2. Въз основа на получената 
информация Комисията изготвя, 
публикува и поддържа списък на 
сертифицираните устройства за 
създаване на електронен подпис.

Or. en

Изменение 383
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 384
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
Изисквания към валидирането на 
квалифицирани електронни подписи
1. Квалифициран електронен подпис 
се счита за валиден при условие, че 
може да се установи с голяма степен 
на сигурност, че в момента на 
подписване:
а) удостоверението, което поддържа 
подписа, е квалифицирано 
удостоверение за електронен подпис, 
отговарящо на изискванията, 
посочени в приложение I;
б) изискваното квалифицирано 
удостоверение е автентично и 
валидно;
в) данните за валидиране на подписа 
съответстват на данните, 
предоставени от доверяващата се 
страна;
г) наборът от данните, еднозначно 
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представляващи титуляря на 
електронния подпис, е надлежно 
предаден на доверяващата се страна;
д) ако е използван псевдоним, то това 
е ясно указано на доверяващата се 
страна;
е) електронният подпис е създаден от 
устройство за създаване на 
квалифициран електронен подпис;
ж) цялостността на подписаните 
данни не е застрашена;
з) изискванията по член 3, точка 7, са 
спазени;
и) използваната за валидиране на 
подписа система предоставя на 
доверяващата се страна правилния 
резултат от процеса на валидиране и 
Й позволява да открие евентуални 
проблеми, свързани със сигурността.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за 
допълнително уточняване на 
изискванията, посочени в параграф 1.
3. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за валидиране на 
електронните подписи. 
Съответствието с изискванията, 
определени в параграф 1, се счита за 
постигнато, когато валидирането на 
квалифицирани електронни подписи 
отговаря 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
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Обосновка

Не е целесъобразно да се установят строги технически стандарти в един регламент 
на ЕС чрез приложения. Вече са налице достатъчно силни стимули за участниците на 
пазара, така че да се гарантира надеждност, и механизмите за насърчаване на 
такава надеждност са установени в членове 15-16 относно прозрачността и 
одитирането.

Изменение 385
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
валидиране на електронните подписи. 
Съответствието с изискванията, 
определени в параграф 1, се счита за 
постигнато, когато валидирането на 
квалифицирани електронни подписи 
отговаря 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.

3. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
валидиране на електронните подписи. 
Комисията гарантира, че приносът 
на заинтересованите страни се взема 
надлежно предвид, за предпочитане 
под формата на оценка на 
въздействието, при определянето на 
стандарти, които да се използват за 
целите на настоящия регламент.
Съответствието с изискванията, 
определени в параграф 1, се счита за 
постигнато, когато валидирането на 
квалифицирани електронни подписи 
отговаря 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 до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.
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Изменение 386
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 заличава се
Услуга по квалифицирано валидиране 
на квалифицирани електронни 
подписи
1. Услугата по квалифицирано 
валидиране на квалифицирани 
електронни подписи се предоставя от 
доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги, който:
а) извършва валидиране съгласно 
член 25, параграф 1, и
б) дава възможност на доверяващите 
се страни да получат резултата от 
процеса на валидиране по 
автоматизиран начин, който е 
надежден и ефикасен и носи 
усъвършенстван електронен подпис 
или усъвършенстван електронен 
печат на доставчика на услугата по 
квалифицирано валидиране.
2. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за услугата по 
квалифицирано валидиране, посочена 
в параграф 1. Съответствието с 
изискванията, посочени в параграф 1, 
буква б), се счита за постигнато, 
когато услугата по квалифицирано 
валидиране на електронен подпис 
отговаря 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.
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Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се установят строги технически стандарти в един регламент 
на ЕС чрез приложения. Вече са налице достатъчно силни стимули за участниците на 
пазара, така че да се гарантира надеждност, и механизмите за насърчаване на 
такава надеждност са установени в членове 15-16 относно прозрачността и 
одитирането.

Изменение 387
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дава възможност на доверяващите се 
страни да получат резултата от процеса 
на валидиране по автоматизиран начин, 
който е надежден и ефикасен и носи 
усъвършенстван електронен подпис или 
усъвършенстван електронен печат на 
доставчика на услугата по 
квалифицирано валидиране.

б) дава възможност на доверяващите се
страни да получат резултата от процеса 
на валидиране по автоматизиран начин, 
който носи усъвършенстван електронен 
подпис или усъвършенстван електронен 
печат на доставчика на услугата по 
квалифицирано валидиране.

Or. en

Обосновка

Не е ясно какво се твърди с„ефикасен“ и „надежден“. Във всеки един случай, това 
следва да бъде оставено на бизнес модела на доставчика на услугата, тъй като е в 
негов интерес да предлага ефикасни и надеждни услуги на потребителите.

Изменение 388
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 

2. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
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референтните номера на стандартите за 
услугата по квалифицирано валидиране, 
посочена в параграф 1. Съответствието 
с изискванията, посочени в параграф 1, 
буква б), се счита за постигнато, когато 
услугата по квалифицирано валидиране 
на електронен подпис отговаря 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.

референтните номера на стандартите за 
услугата по квалифицирано валидиране, 
посочена в параграф 1. Комисията 
гарантира, че приносът на 
заинтересованите страни се взема 
надлежно предвид, за предпочитане 
под формата на оценка на 
въздействието, при определянето на 
стандарти, които да се използват за 
целите на настоящия регламент.
Съответствието с изискванията, 
посочени в параграф 1, буква б), се 
счита за постигнато, когато услугата по 
квалифицирано валидиране на 
електронен подпис отговаря 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 до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.

Изменение 389
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Съхраняване на квалифицирани 
електронни подписи
1. Услугата по съхраняване на 
квалифицирани електронни подписи 
се предоставя от доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, който използва процедури и 
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технологии, позволяващи 
надеждността на данните за 
валидиране на квалифицирани 
електронни подписи да се разшири 
извън срока на технологична 
валидност.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за 
допълнително уточняване на 
изискванията, посочени в параграф 1.
3. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за съхраняване на 
електронните подписи. 
Съответствието с изискванията, 
определени в параграф 1, се счита за 
постигнато, когато съхраняването 
на квалифицирани електронни 
подписи отговаря 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

Не е целесъобразно да се установят строги технически стандарти в един регламент 
на ЕС чрез приложения. Вече са налице достатъчно силни стимули за участниците на 
пазара, така че да се гарантира надеждност, и механизмите за насърчаване на 
такава надеждност са установени в членове 15-16 относно прозрачността и 
одитирането.

Изменение 390
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
съхраняване на електронните подписи. 
Съответствието с изискванията, 
определени в параграф 1, се счита за 
постигнато, когато съхраняването на 
квалифицирани електронни подписи 
отговаря 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.

3. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
съхраняване на електронните подписи. 
Комисията гарантира, че приносът 
на заинтересованите страни се взема 
надлежно предвид, за предпочитане 
под формата на оценка на 
въздействието, при определянето на 
стандарти, които да се използват за 
целите на настоящия регламент.
Съответствието с изискванията, 
определени в параграф 1, се счита за 
постигнато, когато съхраняването на 
квалифицирани електронни подписи 
отговаря 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 до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.

Изменение 391
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Правна сила на електронния печат
1. Правната сила и допустимостта 
на електронния печат като 
доказателство при съдебни 
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производства не може да бъде 
оспорена единствено на основанието, 
че той е в електронна форма.
2. Квалифицираният електронен 
печат се ползва от законовата 
презумпция, че потвърждава 
произхода и цялостността на 
данните, с които е свързан.
3. Квалифицираният електронен 
печат се признава и приема във всички 
държави членки.
4. Ако в дадена държава членка за 
достъп до онлайн услуга, предлагана 
от орган от обществения сектор въз 
основа на съответната оценка на 
свързаните с нея рискове, се изисква 
електронен печат, чието равнище на 
обезпечаване на сигурността е по-
ниско от това на квалифицирания 
електронен печат, то се признават и 
приемат всички електронни печати, 
които отговарят най-малкото на 
същото равнище на обезпечаване на 
сигурността.
5. За достъп до онлайн услуга, 
предлагана от орган от обществения 
сектор, държавите членки не 
изискват електронен печат с 
равнище на обезпечаване на 
сигурността, по-високо от това на 
квалифицирания електронен печат.
6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за определяне 
на различните равнища на сигурност 
на електронните печати, посочени в 
параграф 4.
7. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за равнищата на 
обезпечаване на сигурността на 
електронните печати. 
Съответствието с равнището на 
обезпечаване на сигурността, 
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определено посредством делегиран 
акт, приет в съответствие с 
параграф 6, се счита за постигнато, 
когато електронният печат отговаря 
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

Изменение 392
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Глава 3 – раздел 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Електронен печат Електронен печат и/или времеви печат

Or. en

Изменение 393
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Квалифицираният електронен печат
се ползва от законовата презумпция, 
че потвърждава произхода и 
цялостността на данните, с които е 
свързан.

2. Квалифицираният електронен печат
гарантира самоличността на 
създателя и цялостността на данните, с 
които е свързан.

Or. en
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Обосновка

„Законовата презумпция” би надхвърлила силата на електронния подпис. Освен това 
„произходът” изглежда твърде неясно правно понятие, тъй като засяга напр. 
националното процесуално и търговско право във връзка с представителството, 
декларациите за намерения и т.н.

Изменение 394
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Квалифицираният електронен печат 
се признава и приема във всички 
държави членки.

3. Квалифицираният електронен печат 
се признава във всички държави членки.

Or. en

Обосновка

Разликата между „признава” и „приема” не е ясна. Настоящият параграф 
контрастира със съответните разпоредби относно електронните подписи, които не 
са заличени, тъй като понятието (електронен) печат не съществува във всички 
държави членки.

Изменение 395
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Не се отнася до текста на български 
език.
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печати, които отговарят най-малкото на 
същото равнище на обезпечаване на 
сигурността.

Or. en

Обосновка

Не се отнася до текста на български език. Частноправните субекти следва да бъдат 
свободни да използват всякакви равнища на сигурност, за които те могат да 
постигнат съгласие.

Изменение 396
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Въвеждането на допълнителни изисквания в чисто националните разпоредби следва 
да бъде възможно. Те обаче не може да възпрепятстват трансграничните 
трансакции.

Изменение 397
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Един акт за изпълнение е по-подходящ. Текстът се слива със следващия параграф.

Изменение 398
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
равнищата на обезпечаване на 
сигурността на електронните печати. 
Съответствието с равнището на 
обезпечаване на сигурността, 
определено посредством делегиран акт, 
приет в съответствие с параграф 6, се 
счита за постигнато, когато 
електронният печат отговаря 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.

7. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
равнищата на обезпечаване на 
сигурността на електронните печати. 
Комисията гарантира, че приносът 
на заинтересованите страни се взема 
надлежно предвид, за предпочитане 
под формата на оценка на 
въздействието, при определянето на 
стандарти, които да се използват за 
целите на настоящия регламент.
Съответствието с равнището на 
обезпечаване на сигурността, 
определено посредством делегиран акт, 
приет в съответствие с параграф 6, се 
счита за постигнато, когато 
електронният печат отговаря на тези 
стандарти. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2. Комисията публикува тези 
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актове в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Изменението се отнася до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.

Изменение 399
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
равнищата на обезпечаване на 
сигурността на електронните печати. 
Съответствието с равнището на 
обезпечаване на сигурността, 
определено посредством делегиран акт, 
приет в съответствие с параграф 6, се 
счита за постигнато, когато 
електронният печат отговаря 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.

7. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
различните равнища на обезпечаване 
на сигурността на електронните 
печати, посочени в параграф 4, и
референтните номера на стандартите за 
равнищата на обезпечаване на 
сигурността на електронните печати. 
Съответствието с равнището на 
обезпечаване на сигурността, 
определено посредством делегиран акт, 
приет в съответствие с параграф 6, се 
счита за постигнато, когато 
електронният печат отговаря 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

Един акт за изпълнение е по-подходящ.
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Изменение 400
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Изисквания към квалифицираните 
удостоверения за електронен печат
1. Квалифицираните удостоверения за 
електронен печат отговарят на 
изискванията, посочени в 
приложение ІІІ.
2. Квалифицираните удостоверения за 
електронен печат не подлежат на 
каквито и да било задължителни 
изисквания, които надхвърлят 
изискванията, посочени в 
приложение ІІІ.
3. Ако квалифицирано удостоверение 
за електронен печат бъде отменено 
след първоначалното активиране, то 
губи валидността си и неговият 
статут при никакви обстоятелства 
не може да бъде възстановен чрез 
възобновяване на валидността.
4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за 
допълнително уточняване на 
изискванията, посочени в 
приложение III.
5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за квалифицирани 
удостоверения за електронен печат. 
Съответствието с изискванията, 
определени в приложение III, се счита 
за постигнато, когато 
квалифицираното удостоверение за 
електронен печат отговаря на тези 
стандарти. Актовете за изпълнение 
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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

Изменение 401
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Квалифицираните удостоверения за 
електронен печат отговарят на 
изискванията, посочени в 
приложение ІІІ.

1. Квалифицираните удостоверения за 
електронен печат и/или времеви печат
отговарят на изискванията, посочени в 
приложение ІІІ.

Or. en

Изменение 402
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Квалифицираните удостоверения за 
електронен печат не подлежат на 
каквито и да било задължителни 
изисквания, които надхвърлят 
изискванията, посочени в 
приложение ІІІ.

2. Квалифицираните удостоверения за 
електронен печат за трансгранично 
използване не подлежат на каквито и да 
било задължителни изисквания, които 
надхвърлят изискванията, посочени в 
приложение ІІІ.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на специфични изисквания за национално използване следва да бъде 
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възможно.

Изменение 403
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Квалифицираните удостоверения за 
електронен печат не подлежат на 
каквито и да било задължителни 
изисквания, които надхвърлят 
изискванията, посочени в 
приложение ІІІ.

2. Квалифицираните удостоверения за 
електронен печат и/или времеви печат 
не подлежат на каквито и да било 
задължителни изисквания, които 
надхвърлят изискванията, посочени в 
приложение ІІІ.

Or. en

Изменение 404
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако квалифицирано удостоверение за 
електронен печат бъде отменено след 
първоначалното активиране, то губи 
валидността си и неговият статут при 
никакви обстоятелства не може да бъде 
възстановен чрез възобновяване на 
валидността.

3. Ако квалифицирано удостоверение за 
електронен печат и/или времеви печат
бъде отменено след първоначалното 
активиране, то губи валидността си и 
неговият статут при никакви 
обстоятелства не може да бъде 
възстановен чрез възобновяване на 
валидността.

Or. en

Изменение 405
Андраш Дюрк
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
квалифицирани удостоверения за 
електронен печат. Съответствието с 
изискванията, определени в 
приложение III, се счита за постигнато, 
когато квалифицираното удостоверение 
за електронен печат отговаря 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 
квалифицирани удостоверения за 
електронен печат. Комисията 
гарантира, че приносът на 
заинтересованите страни се взема 
надлежно предвид, за предпочитане 
под формата на оценка на 
въздействието, при определянето на 
стандарти, които да се използват за 
целите на настоящия регламент.
Съответствието с изискванията, 
определени в приложение III, се счита за 
постигнато, когато квалифицираното 
удостоверение за електронен печат 
отговаря 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 до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.

Изменение 406
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
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квалифицирани удостоверения за 
електронен печат. Съответствието с 
изискванията, определени в 
приложение III, се счита за постигнато, 
когато квалифицираното удостоверение 
за електронен печат отговаря 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.

квалифицирани удостоверения за 
електронен печат и/или времеви печат. 
Съответствието с изискванията, 
определени в приложение III, се счита за 
постигнато, когато квалифицираното 
удостоверение за електронен печат 
отговаря 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

Изменение 407
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Устройства за създаване на 
квалифицирани електронни печати
1. Член 22 се прилага mutatis mutandis 
към изискванията за устройства за 
създаване на квалифицирани 
електронни печати.
2. Член 23 се прилага mutatis mutandis 
към сертифицирането на устройства 
за създаване на квалифицирани 
електронни печати.
3. Член 24 се прилага mutatis mutandis 
към публикуването на списък на 
сертифицираните устройства за 
създаване на квалифицирани 
електронни печати.

Or. en
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Изменение 408
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Член 22 се прилага mutatis mutandis 
към изискванията за устройства за 
създаване на квалифицирани 
електронни печати.

1. Член 22 се прилага mutatis mutandis 
към изискванията за устройства за 
създаване на квалифицирани 
електронни печати и/или времеви 
печати.

Or. en

Изменение 409
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Член 23 се прилага mutatis mutandis 
към сертифицирането на устройства за 
създаване на квалифицирани 
електронни печати.

2. Член 23 се прилага mutatis mutandis 
към сертифицирането на устройства за 
създаване на квалифицирани 
електронни печати и/или времеви 
печати.

Or. en

Изменение 410
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Член 24 се прилага mutatis mutandis 
към публикуването на списък на 
сертифицираните устройства за 
създаване на квалифицирани 

3. Член 24 се прилага mutatis mutandis 
към публикуването на списък на 
сертифицираните устройства за 
създаване на квалифицирани 
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електронни печати. електронни печати и/или времеви 
печати.

Or. en

Изменение 411
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Валидиране и съхраняване на 
квалифицирани електронни печати
Членове 25, 26 и 27 се прилагат mutatis 
mutandis към валидирането и 
съхраняването на квалифицирани 
електронни печати.

Or. en

Изменение 412
Паул Рюбиг

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 25, 26 и 27 се прилагат mutatis 
mutandis към валидирането и 
съхраняването на квалифицирани 
електронни печати.

Членове 25, 26 и 27 се прилагат mutatis 
mutandis към валидирането и 
съхраняването на квалифицирани 
електронни печати и/или времеви 
печати.

Or. en

Изменение 413
Амелия Андерсдотер
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Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 32 заличава се
Правна сила на електронните времеви 
печати
1. Правната сила и допустимостта 
на електронния времеви печат като 
доказателство при съдебни 
производства не може да бъде 
оспорена единствено на основанието, 
че той е в електронна форма.
2. Квалифицираният електронен 
времеви печат се ползва от 
законовата презумпция, че 
потвърждава указаното време и 
цялостността на данните, за които 
то се отнася.
3. Квалифицираният електронен 
времеви печат се признава и приема 
във всички държави членки.

Or. en

Изменение 414
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 33 заличава се
Изисквания към квалифицираните 
електронни времеви печати
1. Квалифицираният електронен 
времеви печат отговаря на следните 
изисквания:
а) той е точно свързан с 
координираното универсално време 
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(UTC) по начин, който изключва всяка 
възможност за незабелязана промяна 
на данните;
б) основава се на източник на точно 
време;
в) издаден е от доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги;
г) подписан е с усъвършенстван 
електронен подпис или 
усъвършенстван електронен печат на 
доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги или с друг 
еквивалентен метод.
2. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за точната връзка 
между указаното време и данните и 
за източника на точно време. 
Съответствието с изискванията, 
посочени в параграф 1, се счита за 
постигнато, когато точната връзка 
между указаното време и данните, 
както и източникът на точно време 
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

Изменение 415
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подписан е с усъвършенстван г) подписан е с усъвършенстван 
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електронен подпис или усъвършенстван 
електронен печат на доставчик на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
или с друг еквивалентен метод.

електронен подпис или усъвършенстван 
електронен печат на доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги.

Or. ro

Изменение 416
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
точната връзка между указаното време и 
данните и за източника на точно време. 
Съответствието с изискванията, 
посочени в параграф 1, се счита за 
постигнато, когато точната връзка 
между указаното време и данните, както 
и източникът на точно време 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.

2. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
точната връзка между указаното време и 
данните и за източника на точно време.
Комисията гарантира, че приносът 
на заинтересованите страни се взема 
надлежно предвид, за предпочитане 
под формата на оценка на 
въздействието, при определянето на 
стандарти, които да се използват за 
целите на настоящия регламент.
Съответствието с изискванията, 
посочени в параграф 1, се счита за 
постигнато, когато точната връзка 
между указаното време и данните, както 
и източникът на точно време 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 до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.
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Изменение 417
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34 заличава се
Правна сила и приемане на 
електронните документи
1. Електронният документ се счита 
за документ, равностоен на документ 
на хартиен носител, и допустим като 
доказателство при съдебни 
производства, като се има предвид 
гарантираното равнище на неговата 
автентичност и цялостност.
2. Документ, който носи 
квалифициран електронен подпис или 
квалифициран електронен печат на 
лице, което е компетентно да издава 
съответния документ, се ползва от 
законова презумпция за 
автентичност и цялостност при 
условие, че документът не съдържа 
никакви динамични характеристики, 
които са в състояние да предизвикат 
автоматичната му промяна.
3. Когато за предоставяне на онлайн 
услуга от орган от обществения 
сектор се изисква оригинален 
документ или заверено копие, най-
малкото електронните документи, 
които са издадени от лицата, 
компетентни да издават 
съответните документи, и се 
смятат за оригинали или заверени 
копия в съответствие с 
националното право на държавата 
членка по произход, се приемат в 
останалите държави членки без 
допълнителни изисквания.
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4. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
форматите на електронните 
подписи и печати, които се приемат, 
когато дадена държава членка 
изисква за предоставяна от орган от 
обществения сектор онлайн услуга 
подписан или подпечатан документ, 
както е посочено в параграф 2. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 418
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Електронният документ се счита за 
документ, равностоен на документ на 
хартиен носител, и допустим като 
доказателство при съдебни 
производства, като се има предвид 
гарантираното равнище на неговата 
автентичност и цялостност.

1. Електронният документ е допустим 
като доказателство при съдебни 
производства, като се има предвид 
гарантираното равнище на неговата 
автентичност и цялостност.

Or. en

Обосновка

Има случаи, при които се изискват оригинални документи на хартиен носител и при 
които може да не бъде уместно да се допуска същата правна валидност за 
електронните документи. Този въпрос следва в крайна сметка да бъде разрешен 
съгласно националното право.

Изменение 419
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Електронният документ се счита за 
документ, равностоен на документ на 
хартиен носител, и допустим като 
доказателство при съдебни 
производства, като се има предвид
гарантираното равнище на неговата 
автентичност и цялостност.

1. Електронният документ се счита за 
документ, равностоен на документ на 
хартиен носител, и допустим като 
доказателство при съдебни 
производства, въз основа на
гарантираното равнище на неговата 
автентичност и цялостност.

Or. fr

Изменение 420
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документ, който носи квалифициран 
електронен подпис или квалифициран 
електронен печат на лице, което е 
компетентно да издава съответния 
документ, се ползва от законова 
презумпция за автентичност и 
цялостност при условие, че документът 
не съдържа никакви динамични 
характеристики, които са в състояние да 
предизвикат автоматичната му промяна.

2. Документ, който носи квалифициран 
електронен подпис или квалифициран 
електронен печат, се ползва от законова 
презумпция за автентичност и 
цялостност при условие, че документът 
не съдържа никакви динамични 
характеристики, които са в състояние да 
предизвикат автоматичната му промяна.

Or. en

Обосновка

Документ, който е електронно подписан или подпечатан, следва по презумпция да се 
счита за автентичен и цялостен. Независимо от това, не може да съществува 
такава презумпция по отношение на лицето, подписало документа, или по отношение 
на неговата компетентност, свързана с това.
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Изменение 421
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Документ, който носи квалифициран 
електронен подпис или квалифициран 
електронен печат на лице, което е 
компетентно да издава съответния 
документ, се ползва от законова 
презумпция за автентичност и 
цялостност при условие, че документът 
не съдържа никакви динамични 
характеристики, които са в състояние да 
предизвикат автоматичната му
промяна.

2. Документ, който носи квалифициран 
електронен подпис или квалифициран 
електронен печат на лице, което е 
компетентно да издава съответния 
документ, се ползва от законова 
презумпция за автентичност и 
цялостност при условие, че документът 
не съдържа никакви динамични 
характеристики, които са в състояние да 
предизвикат автоматична промяна на 
съдържанието на документа 
впоследствие.

Or. en

Обосновка

Съществуват известен брой скрити елементи при електронните файлове като напр. 
„последно преглеждани” или подобни на тях, които могат да се променят, но целта 
на разпорадбата е да се гарантира целостта на съдържанието, тъй като страните 
разчитат на това.

Изменение 422
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато за предоставяне на онлайн 
услуга от орган от обществения сектор 
се изисква оригинален документ или 
заверено копие, най-малкото 
електронните документи, които са
издадени от лицата, компетентни да 
издават съответните документи, и се 
смятат за оригинали или заверени копия 

3. Когато за предоставяне на онлайн 
услуга от орган от обществения сектор 
се изисква оригинален документ или 
заверено копие, най-малкото 
електронните документи, които са 
електронно подписани или 
подпечатани от лицата, компетентни 
да издават съответните документи, и се 
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в съответствие с националното право на 
държавата членка по произход, се 
приемат в останалите държави членки 
без допълнителни изисквания.

смятат за оригинали или заверени копия 
в съответствие с националното право на 
държавата членка по произход, се 
приемат в останалите държави членки 
без допълнителни изисквания.

Or. en

Изменение 423
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35 заличава се
Правна сила на услугите по 
електронно доставяне
1. Данни, изпратени или получени 
чрез услуга по електронно доставяне, 
са допустими като доказателство 
при съдебни производства предвид 
цялостността на данните и 
надеждността на датата и часа, 
когато данните са изпратени или 
получени от конкретния адресат.
2. Данни, изпратени или получени 
чрез услуга по електронно доставяне, 
се ползват от законова презумпция за 
цялостност на данните и точност на 
указаните от системата за услуга за 
електронно доставяне дата и час на 
изпращането или приемането на 
данните.
3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 относно 
спецификацията на механизмите за 
изпращане или получаване на данни 
чрез услуга по електронно доставяне, 
които се използват с оглед 
разширяването на оперативната 
съвместимост между услугите по 



AM\936634BG.doc 49/64 PE510.822v01-00

BG

електронно доставяне.

Or. en

Изменение 424
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Изисквания към услугите по 
квалифицирано електронно доставяне
1. Услугите по квалифицирано 
електронно доставяне отговарят на 
следните изисквания:
а) предоставят се от един или повече 
доставчици на квалифицирани 
удостоверителни услуги;
б) позволяват еднозначна 
идентификация на подателя и, ако 
това е целесъобразно, на получателя;
в) процесът на изпращане или 
получаване на данни е обезпечен чрез 
усъвършенстван електронен подпис 
или усъвършенстван електронен 
печат на доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги по начин, който изключва 
всякаква възможност за незабелязана 
промяна на данните;
г) всяка промяна на данните, 
необходима за целите на 
изпращането или получаването на 
данни, се обозначава ясно за подателя 
и за получателя на данните;
д) датата на изпращане и получаване, 
както и всяка промяна на данните се 
указват чрез електронен времеви 
печат;
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е) ако данните се предават между 
двама или повече доставчици на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, изискванията, посочени в 
букви а)—д), се прилагат към всички 
доставчици на квалифицирани 
удостоверителни услуги.
2. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за процесите на 
изпращане и получаване на данни. 
Съответствието с изискванията, 
посочени в параграф 1, се счита за 
постигнато, когато процесите на 
изпращане и получаване на данни 
съответстват 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

Изменение 425
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 36 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
процесите на изпращане и получаване 
на данни. Съответствието с 
изискванията, посочени в параграф 1, се 
счита за постигнато, когато процесите 
на изпращане и получаване на данни 
съответстват на тези стандарти. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 

2. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
процесите на изпращане и получаване 
на данни. Комисията гарантира, че 
приносът на заинтересованите 
страни се взема надлежно предвид, за 
предпочитане под формата на оценка 
на въздействието, при определянето 
на стандарти, които да се използват 
за целите на настоящия регламент.
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разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2. Комисията публикува тези 
актове в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Съответствието с изискванията, 
посочени в параграф 1, се счита за 
постигнато, когато процесите на 
изпращане и получаване на данни 
съответстват 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 до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.

Изменение 426
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се
Изисквания към квалифицираните 
удостоверения за автентичност на 
уебсайтове
1. Квалифицираните удостоверения за 
автентичност на уебсайтове 
отговарят на изискванията, 
определени в приложение IV.
2. Квалифицираните удостоверения за 
автентичност на уебсайтове се 
признават и приемат във всички 
държави членки.
3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за 
допълнително уточняване на 
изискванията, посочени в 
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приложение IV.
4. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за квалифицирани 
удостоверения за автентичност на 
уебсайтове. Съответствието с 
изискванията, посочени в 
приложение IV, се счита за 
постигнато, когато 
квалифицираното удостоверение за 
автентичност на уебсайт отговаря 
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

Изменение 427
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 заличава се
Изисквания към квалифицираните 
удостоверения за автентичност на 
уебсайтове
1. Квалифицираните удостоверения за 
автентичност на уебсайтове 
отговарят на изискванията, 
определени в приложение IV.
2. Квалифицираните удостоверения за 
автентичност на уебсайтове се 
признават и приемат във всички 
държави членки.
3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
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съответствие с член 38 за 
допълнително уточняване на 
изискванията, посочени в 
приложение IV.
4. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на 
стандартите за квалифицирани 
удостоверения за автентичност на 
уебсайтове. Съответствието с 
изискванията, посочени в 
приложение IV, се счита за 
постигнато, когато 
квалифицираното удостоверение за 
автентичност на уебсайт отговаря 
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

Не е ясно каква ще бъде добавената стойност от създаването на европейски 
удостоверения за уебстраниците в глобална онлайн среда. Съществуват промишлени 
стандарти, които са известни на потребителите и се използват обичайно. Има 
опасност наличието на допълнителни удостоверения да обърка потребителите и да 
създаде различно отношение към уебсайтовете, хоствани извън Европейския съюз 

Изменение 428
Андраш Дюрк

Предложение за регламент
Член 37 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
квалифицирани удостоверения за 
автентичност на уебсайтове. 

4. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за 
квалифицирани удостоверения за 
автентичност на уебсайтове. 
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Съответствието с изискванията, 
посочени в приложение IV, се счита за 
постигнато, когато квалифицираното 
удостоверение за автентичност на 
уебсайт отговаря 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.

Комисията гарантира, че приносът 
на заинтересованите страни се взема 
надлежно предвид, за предпочитане 
под формата на оценка на 
въздействието, при определянето на 
стандарти, които да се използват за 
целите на настоящия регламент.
Съответствието с изискванията, 
посочени в приложение IV, се счита за 
постигнато, когато квалифицираното 
удостоверение за автентичност на 
уебсайт отговаря 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 до всички членове в целия текст, в които се посочва 
използването на стандарти.

Изменение 429
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Глава ІII a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава ІІІа
Стандартизация

Член 37а
Механизъм за приемане на 
технологически изисквания

(1) Когато разпоредбите на 
настоящия регламент могат да се 
изпълнят само посредством изискване 
на специфични технически 
характеристики в електронни схеми 
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за удостоверяване на автентичност и 
идентификация, държавите-членки 
информират Комисията в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в Директива 98/34/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 юни 1998 г., установяваща 
процедура за обезпечаване на 
информация в областта на 
техническите стандарти разпоредби 
и за правила относно услугите на 
информационното общество.
(2) Изготвянето на технически 
изисквания, спецификации и 
стандарти допълнително подлежи на 
механизмите за преразглеждане, 
включени в Директива 1999/5/ЕО и в 
Решение 87/95/ЕИО на Съвета от 22 
декември 1986 г. относно
стандартизация в областта на 
информационните технологии и 
съобщения. 

Or. en

Обосновка

Това са определящите директиви, които кодифицират как в рамките на Европейския 
съюз е създаден отворен механизъм, основаващ се на участието и прозрачността, за 
развиване на стандартите и спецификациите, в съответствие с директивата за 
стандартизацията.

Изменение 430
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощията да приема делегирани 
актове, посочени в член 8, параграф 3, 
член 13, параграф 5, член 15, 
параграф 5, член 16, параграф 5, 
член 18, параграф 5, член 20, 
параграф 6, член 21, параграф 4, 

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

член 27, параграф 2, член 28, 
параграф 6, член 29, параграф 4, 
член 30, параграф 2, член 31, член 35, 
параграф 3 и член 37, параграф 3, се 
предоставят на Комисията за период от 
пет години, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент. 
Най-късно до шест месеца преди края 
на петгодишния период Комисията 
изготвя доклад за делегираните 
правомощия. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. ro

Изменение 431
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 13, параграф 5 
и член 15, параграф 5, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.



AM\936634BG.doc 57/64 PE510.822v01-00

BG

сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 432
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 433
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за него 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета.

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за него 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета. Комисията не може да приеме 
делегиран акт, предмет на 
настоящия регламент, без 
предварителна консултация с 
промишления сектор и съответните 
заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 434
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) Актовете за изпълнение, предмет 
на настоящия регламент, не могат да 
бъдат приемани без предварителна 
консултация с промишления сектор и 
съответните заинтересовани 
страни.

Or. en

Изменение 435
Пилар дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
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Or. en

Изменение 436
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 437
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 438
Амелия Андерсдотер
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Предложение за регламент
Член 41 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Квалифицираните удостоверения, 
издадени в съответствие с 
Директива 1999/93/ЕО, съгласно 
настоящия регламент се считат за 
квалифицирани удостоверения за 
електронни подписи до изтичане на 
срока им, но за срок, не по-дълъг от пет 
години, считано от влизането в сила на 
настоящия регламент.

4. Удостоверенията, издадени в 
съответствие с Директива 1999/93/ЕО, 
съгласно настоящия регламент се считат 
за удостоверения за електронни подписи 
до изтичане на срока им, но за срок, не 
по-дълъг от пет години, считано от 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 439
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. en

Обосновка

Вече няма нужда от него.

Изменение 440
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Приложение 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) набор от данни, които еднозначно 
представляват титуляря, на когото се 
издава удостоверението, който набор 

в) набор от данни, които еднозначно 
представляват титуляря, на когото се 
издава удостоверението, който набор 
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включва най-малкото името на титуляря 
или псевдоним, който се идентифицира 
като такъв;

включва най-малкото (за държавите, 
които го поддържат) единния 
идентификатор на субекта (във вид, 
подходящ за електронно обработка) и
името на титуляря или псевдоним, 
който се идентифицира като такъв;

Or. en

Изменение 441
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) осигуряване на специфична 
характеристика на титуляра на 
подписа, която се включва, ако е 
необходимо, в зависимост от целта, 
за която е предназначено 
удостоверение;

Or. en

Обосновка

Текст, взет от Директива 1999/93/ЕО. Специфичните данни, независимо от това, че 
не се използват във всички държави членки, доказаха своята полезност в някои 
сектори и не следва да бъдат изключени, което в противен случай би нарушило някои 
практики, основаващи се на Директива 1999/93/ЕО.

Изменение 442
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. en
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Обосновка

Вече няма нужда от него.

Изменение 443
Амелия Андерсдотер

Предложение за регламент
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. en

Обосновка

Вече няма нужда от него.

Изменение 444
Ламберт ван Нистелрой

Предложение за регламент
Приложение III – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) данни за валидиране на 
електронния печат, които 
съответстват на данните за 
създаване на електронния печат;

г) набор от данни, които еднозначно 
представляват юридическото лице, 
на което е издадено удостоверението, 
който набор включва най-малкото 
наименованието и регистрационния 
номер според официалните регистри 
(уникален в контекста на Съюза и 
подходящ за автоматична 
обработка);

Or. en

Изменение 445
Амелия Андерсдотер
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Предложение за регламент
Приложение ІV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. en

Обосновка

Вече няма нужда от него.

Изменение 446
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение ІV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. en

Обосновка

Не е ясно каква ще бъде добавената стойност от създаването на европейски 
удостоверения за уебстраниците в глобална онлайн среда. Съществуват промишлени 
стандарти, които са известни на потребителите и се използват обичайно. Има 
опосност наличието на допълнителни удостоверения да обърка потребителите и да 
създаде различно отношение към уебсайтовете, хоствани извън Европейския съюз 

Изменение 447
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Приложение ІV – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) набор от данни, които еднозначно 
представляват юридическото лице, на 
което е издадено удостоверението, 
който набор включва най-малкото 
наименованието и регистрационния 

в) набор от данни, които еднозначно 
представляват физическо или 
юридическото лице, на което е издадено 
удостоверението, който набор включва 
най-малкото наименованието и 
регистрационния номер в зависимост 
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номер според официалните регистри; от случая, според официалните 
регистри;

Or. ro

Изменение 448
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Приложение ІV – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) елементи на адреса на юридическото 
лице, на което е издадено 
удостоверението, както е записан в 
официалните регистри, като тези 
елементи включват най-малкото града и 
държавата членка;

г) елементи на адреса на физическото 
или юридическото лице, на което е 
издадено удостоверението, както е 
записан в официалните регистри, като 
тези елементи включват най-малкото 
града и държавата членка;

Or. ro

Изменение 449
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за регламент
Приложение IV – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наименование(я) на домейн(и), 
поддържан(и) от юридическото лице, на 
което е издадено удостоверението;

д) наименование(я) на домейн(и), 
поддържан(и) от физическото или 
юридическото лице, на което е издадено 
удостоверението;

Or. ro


