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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

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

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

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

Изменения към проект на акт

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

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

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
(COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0521),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0302/2010),

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

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 17 
Февруари 2011 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика и становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи  и на комисията по бюджети (A7-0000/2011),

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

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

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA)

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
основаването на Агенцията за 
мрежова и информационна сигурност на 
Съюза (UNISA)

                                               
1 ОВ C 107, 6.4.2011 г., стр. 58.
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Or. en

Обосновка
Промяната на името подчертава факта, че с настоящия регламент се създава 
приемник на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност ENISA, 
основана с Регламент (ЕО) № 460/2004.  С промяната от „Европейска“ в „на Съюза“ 
се следва примерът на Съвета, който е предприел тази промяна в останалата част 
на текста.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги представляват 
съществен фактор за икономическото и 
социално развитие. Те играят ключова 
роля за обществото и са се превърнали в 
широко използвани услуги, подобно на 
електро- и водоснабдяването. Тяхното 
смущаване би могло да причини 
значителни икономически щети, което 
подчертава значението на мерките за 
повишаване на защитата и 
устойчивостта с цел осигуряване на 
непрекъснатост на критични услуги. 
Сигурността на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
по-специално тяхната цялост и 
наличност, са изправени пред постоянно 
нарастващи предизвикателства. Това е 
повод за нарастващо обществено 
безпокойство, не на последно място 
заради възможността от възникване на 
проблеми поради сложността на 
системата, инциденти, грешки и атаки, 
които могат да имат последствия за 
физическата инфраструктура, 
осигуряваща услуги от огромно 
значение за благосъстоянието на 
европейските граждани.

(1) Електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги представляват 
както пряко, така и косвено 
съществен фактор за икономическото и 
социално развитие. Те играят ключова 
роля за обществото и сами по себе си са 
се превърнали в широко използвани 
услуги, подобно на електро- и 
водоснабдяването, а освен това 
представляват изключително важни 
фактори за снабдяването с 
електричество, вода и други услуги от 
основно значение. Тяхното смущаване 
би могло да причини значителни 
икономически щети, което подчертава 
значението на мерките за повишаване на 
защитата и устойчивостта с цел 
осигуряване на непрекъснатост на 
критични услуги. Сигурността на 
електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги, по-специално 
тяхната цялост и наличност, са 
изправени пред постоянно нарастващи 
предизвикателства, които са свързани 
наред с другото с индивидуалните 
компоненти на комуникационната 
инфраструктура и със софтуера за 
контрол на тези компоненти, 
инфраструктурата като цяло и 
услугите, предоставяни чрез тази 
инфраструктура. Това е повод за 
нарастващо обществено безпокойство, 
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не на последно място заради 
възможността от възникване на 
проблеми поради сложността на 
системата, инциденти, грешки и атаки, 
които могат да имат последствия за 
физическата инфраструктура, 
осигуряваща услуги от огромно 
значение за благосъстоянието на 
европейските граждани.

Or. en

Обосновка
Измененията целят да подчертаят по-ясно елементите на електронната 
съобщителна инфраструктура и широкото значение на тази инфраструктура за 
обществото.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Представителите на държавите-
членки решиха на срещата си на 13 
декември 2003 г. седалището на 
Европейската агенция за мрежова и 
информационно сигурност (ENISA), 
която трябваше да бъде създадена въз 
основа на внесеното от Комисията 
предложение, да бъде установено в град 
в Гърция, който да бъде определен от 
гръцкото правителство.

(4) Представителите на държавите-
членки решиха на срещата си на 13 
декември 2003 г. седалището на 
Европейската агенция за мрежова и 
информационно сигурност (ENISA), 
която трябваше да бъде създадена въз 
основа на внесеното от Комисията 
предложение, да бъде установено в град 
в Гърция, който да бъде определен от 
гръцкото правителство. Гръцкото 
правителство определи за седалище 
на ENISA Ираклион, Крит . 

Or. en

Обосновка

В допълнение към обяснението на Комисията във връзка с това, защо седалището на 
ENISA е Ираклион. 
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) През 2004 г. Европейският 
парламент и Съветът приеха Регламент 
(ЕО) № 460/2004 относно създаване на 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност с цел 
подпомагане на стремежа към 
осигуряване на високо ниво на мрежова 
и информационна сигурност в рамките 
на Съюза и създаване на култура на 
мрежова и информационна сигурност в 
полза на гражданите, потребителите, 
предприятията и държавните 
администрации. През 2008 г. 
Европейският парламент и Съветът 
приеха Регламент (ЕО) № 1007/2008 за 
удължаване на мандата на Агенцията до 
март 2012 г.

(5) През 2004 г. Европейският 
парламент и Съветът приеха Регламент 
(ЕО) № 460/2004 относно създаване на 
ENISA с цел подпомагане на стремежа 
към осигуряване на високо ниво на 
мрежова и информационна сигурност в 
рамките на Съюза и създаване на 
култура на мрежова и информационна 
сигурност в полза на гражданите, 
потребителите, предприятията и 
държавните администрации. През 
2008 г. Европейският парламент и 
Съветът приеха Регламент (ЕО) 
№ 1007/2008 за удължаване на мандата 
на Агенцията до март 2012 г. През 
2011 г. Европейският парламент и 
Съветът приеха Регламент (ЕО) 
№ 580/20111 за удължаване на 
мандата на Агенцията до 13 
септември 2013 г.
______________
1ОВ L 165, 24.6.2011 г., стр. 3.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) През периода след създаването на 
Агенцията предизвикателствата, 
свързани с мрежовата и информационна 
сигурност, се променяха успоредно с 
развитието на технологиите, пазарните 
и социално-икономически условия и 

(6) През периода след създаването на 
Агенцията предизвикателствата, 
свързани с мрежовата и информационна 
сигурност, се променяха успоредно с 
развитието на технологиите, пазарните 
и социално-икономически условия и 
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бяха обект на допълнително 
разглеждане и дебати. В отговор на 
променящите се предизвикателства
Съюзът актуализира своите приоритети 
относно политиката за мрежовата и 
информационна сигурност в редица 
документи, включително в Съобщение 
на Комисията от 2006 г. относно 
Стратегия за сигурност на 
информационното общество — диалог, 
партньорство и оправомощаване, 
Резолюция на Съвета от 2007 г. относно 
Стратегия за сигурност на 
информационното общество в Европа, 
Съобщение от 2009 г. относно защитата 
на критичната информационна 
инфраструктура — „Защита на Европа 
от широкомащабни кибернетични атаки 
и смущения: повишаване на 
готовността, сигурността и 
устойчивостта“, Заключенията на 
председателството от Конференцията на 
министрите относно защитата на 
критичната информационна 
инфраструктура (CIIP), Резолюция на 
Съвета от 2009 г. относно европейски 
подход на сътрудничество по 
отношение на мрежовата и 
информационната сигурност . Признава 
се необходимостта от модернизиране и 
укрепване на Агенцията, така че 
успешно да подпомага усилията на 
европейските институции и на 
държавите-членки за изграждането на 
европейски капацитет за справяне с 
предизвикателствата в сферата на 
мрежовата и информационна сигурност. 
По-късно Комисията прие Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа, която представляваше водеща 
инициатива в рамките на стратегията 
„Европа—2020“. Тази изчерпателна 
програма е насочена към използване и 
разширяване на потенциала на ИКТ с 
цел постигането на съществен растеж и 
новаторство. Укрепването на 
надеждността и доверието в 
информационното общество е една от 

бяха обект на допълнително 
разглеждане и дебати. В отговор на 
променящите се предизвикателства 
Съюзът актуализира своите приоритети 
относно политиката за мрежовата и 
информационна сигурност в редица 
документи, включително в Съобщение 
на Комисията от 2006 г. относно 
Стратегия за сигурност на 
информационното общество — диалог, 
партньорство и оправомощаване, 
Резолюция на Съвета от 2007 г. относно 
Стратегия за сигурност на 
информационното общество в Европа, 
Съобщение от 2009 г. относно защитата 
на критичната информационна 
инфраструктура — „Защита на Европа 
от широкомащабни кибернетични атаки 
и смущения: повишаване на 
готовността, сигурността и 
устойчивостта“, Заключенията на 
председателството от Конференцията на 
министрите относно защитата на 
критичната информационна 
инфраструктура (CIIP), Резолюция на 
Съвета от 2009 г. относно европейски 
подход на сътрудничество по 
отношение на мрежовата и 
информационната сигурност . Признава 
се необходимостта от модернизиране и 
укрепване на Агенцията, така че 
успешно да подпомага усилията на 
европейските институции, на 
държавите-членки и на индустрията за 
изграждането на европейски капацитет 
за справяне с предизвикателствата в 
сферата на мрежовата и информационна 
сигурност. По-късно Комисията прие 
Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа, която 
представляваше водеща инициатива в 
рамките на стратегията „Европа—2020“. 
Тази изчерпателна програма е насочена 
към използване и разширяване на 
потенциала на ИКТ с цел постигането 
на съществен растеж и новаторство. В 
Резолюцията на Европейския 
парламент от 6 юли 2011 г. 
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ключовите цели на тази изчерпателна 
програма, в която са обявени множество 
действия на Комисията в тази област, 
включително настоящото предложение.

„Европейският широколентов 
достъп: да инвестираме в 
стимулиран от цифровите 
технологии растеж“ се подчертава 
още веднъж значението на 
мрежовата и информационна 
сигурност. Укрепването на 
надеждността и доверието в 
информационното общество е една от 
ключовите цели на тази изчерпателна 
програма, в която са обявени множество 
действия на Комисията в тази област, 
включително настоящото предложение.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Мерките в рамките на вътрешния 
пазар в областта на сигурността на 
електронните съобщения и по-общо на 
мрежовата и информационна сигурност,
изискват различни форми на технически 
и организационни приложения от страна 
на държавите-членки и Комисията. 
Разнородното прилагане на тези 
изисквания може да доведе до 
неефективни решения и да създаде 
препятствия пред вътрешния пазар. 
Това налага създаването на център за 
експертни знания на европейско ниво, 
който да дава насоки, съвети и, когато 
бъде призован, да предоставя помощ по 
въпросите на мрежовата и 
информационна сигурност, на която 
могат да разчитат държавите-членки и 
европейските институции. Агенцията 
може да отговори на тези нужди чрез 

(7) Мерките в рамките на вътрешния 
пазар в областта на сигурността на 
електронните съобщения и по-общо на 
мрежовата и информационна сигурност 
изискват различни форми на технически 
и организационни приложения от страна 
на държавите-членки и институциите 
на Съюза. Разнородното прилагане на 
тези изисквания може да доведе до 
неефективни решения и да създаде 
препятствия пред вътрешния пазар. 
Това налага създаването на център за 
експертни знания на европейско ниво, 
който да дава насоки, съвети и да 
предоставя помощ по въпросите на 
мрежовата и информационна сигурност, 
на която могат да разчитат държавите-
членки и институциите на Съюза. 
Агенцията може да отговори на тези 
нужди чрез разработване и поддържане 
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разработване и поддържане на високо 
ниво на експертни знания и 
подпомагане на държавите-членки, 
Комисията и съответно бизнес 
средите, за да им помогне да изпълнят 
правните и регулаторни изисквания 
относно мрежовата и информационна 
сигурност, като по този начин се 
подпомага нормалното функциониране 
на вътрешния пазар.

на високо ниво на експертни знания и 
подпомагане на държавите-членки, 
институциите на Съюза и бизнес 
средите, за да им помогне да изпълнят 
правните и регулаторни изисквания 
относно мрежовата и информационна 
сигурност, както и чрез общо 
подпомагане при избягването на 
ненужни и противоречиви 
изисквания, водещи до допълнителни 
разходи за предприятията, до
раздробяване на вътрешния пазар и до 
създаване на пречки пред него, като по 
този начин се подпомага нормалното 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Обосновка

„Институции на Съюза“ следва формулировката на Съвета и ще замени принципно 
понятието „европейски институции“ без да се добавят отделни съответни 
изменения. Първото изменение в съображение 7 отразява факта, че са засегнати 
всички институции, не само Комисията. Посочването на противоречиви изисквания, 
разходи и раздробяване на пазара подчертава значението на приноса на Агенцията за 
вътрешния пазар. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Агенцията следва да изпълнява 
задачите, възложени Й от настоящото 
законодателство на Съюза в областта 
на електронните съобщения, и в по-общ 
план да допринася за увеличаване 
нивото на сигурност на електронните 
съобщения, като наред с други неща 
предоставя и експертни знания и 
консултации и насърчава обмена на 
добри практики. 

(8) Агенцията следва да изпълнява 
задачите, възложени й от 
законодателството на Съюза в 
областта на електронните съобщения, и 
в по-общ план да допринася за 
увеличаване нивото на сигурност на 
електронните съобщения, като наред с 
други неща предоставя и експертни 
знания и консултации и насърчава 
обмена на добри практики.

Or. en
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Обосновка
Агенцията следва да изпълнява задачите, възложени й от законодателството на 
Съюза, което може да се променя с времето, а не само от настоящето 
законодателство на Съюза.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Агенцията следва да допринася за 
постигането на високо ниво на мрежова 
и информационна сигурност в рамките 
на Съюза и за създаването на култура на 
мрежова и информационна сигурност в 
полза на гражданите, потребителите, 
предприятията и организациите от 
публичния сектор в Европейския съюз, 
като по този начин подпомага гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

(11) Агенцията следва да допринася за 
постигането на високо ниво на мрежова 
и информационна сигурност в рамките 
на Съюза и за създаването на култура на 
мрежова и информационна сигурност в 
полза на гражданите, потребителите, 
предприятията и организациите от 
публичния сектор в Европейския съюз, 
като по този начин подпомага гладкото 
функциониране на вътрешния пазар. В 
тази връзка на Агенцията следва да се 
предоставят необходимите 
бюджетни средства, за да може да 
представи до края на втората година 
на своя мандат и след консултация с 
всички съответни заинтересовани 
страни подробен анализ във връзка с 
разработването на Европейска 
стратегия за кибернетичната 
сигурност.

Or. en

Обосновка
Вж. изменение 2 на комисията BUDG. На изменението на комисията BUDG липсва 
съответна материалноправна разпоредба, която се включва тук в отделно изменение 
под формата на допълнителна задача. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Набор от задачи следва да посочи (12) Набор от задачи следва да посочи 
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как Агенцията да постигне своите цели, 
като същевременно с това Й даде 
възможност за гъвкаво функциониране. 
Реализираните от Агенцията задачи 
следва да включват събирането на 
подходяща информация и данни, 
необходими за извършването на анализи 
на рисковете за сигурността и 
устойчивостта на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
както и за оценяването, в 
сътрудничество с държавите-членки, на 
състоянието на мрежовата и 
информационна сигурност в Европа. 
Агенцията следва да осигури 
координация с държавите-членки и да 
засили сътрудничеството между 
заинтересованите страни в Европа, по-
специално чрез привличане на 
компетентни държавни органи и 
експерти от частния сектор в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност към своите дейности. 
Агенцията следва да окаже съдействие 
на Комисията и държавите-членки в 
диалога им с индустрията с цел 
решаване на свързани със сигурността 
проблеми с хардуерни и софтуерни 
продукти, като по този начин 
подпомогне съвместния подход към 
мрежовата и информационна сигурност.

как Агенцията да постигне своите цели, 
като същевременно с това й даде 
възможност за гъвкаво функциониране. 
Реализираните от Агенцията задачи 
следва да включват събирането на 
подходяща информация и данни, 
необходими за извършването на анализи 
на рисковете за сигурността и 
устойчивостта на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги, 
както и за оценяването, в 
сътрудничество с държавите-членки и 
Комисията, на състоянието на 
мрежовата и информационна сигурност 
в Европа. Агенцията следва да осигури 
координация с държавите-членки и 
институциите на Съюза и да засили 
сътрудничеството между 
заинтересованите страни в Европа, по-
специално чрез привличане на 
компетентни държавни органи и 
експерти в съответните области от 
частния сектор към своите дейности. 
Агенцията следва да окаже съдействие 
на Комисията и държавите-членки в 
диалога им с индустрията с цел 
решаване на свързани със сигурността 
проблеми с хардуерни и софтуерни 
продукти, като по този начин 
подпомогне съвместния подход към 
мрежовата и информационна сигурност.

Or. en

Обосновка
Използването на формулировката „съответните области“ отразява факта, че 
мрежовата и информационна сигурност са от значение и по отношение например на 
защитата на неприкосновеността на личния живот и на данните. 

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Агенцията следва да служи като 
отправна точка и да изгражда доверие 

(13) Агенцията следва да служи като 
отправна точка и да изгражда доверие 
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благодарение на своята независимост, 
качеството на консултациите, които 
предоставя, и на информацията, която 
разпространява, прозрачността на 
процедурите и методите Й на работа, 
както и старанието Й при изпълнението 
на възложените Й задачи. Агенцията 
следва да надгради националните 
усилия и тези на Съюза и по този начин 
да изпълнява своите задачи в пълно 
сътрудничество с държавите-членки и 
да бъде отворена за контакти с 
индустрията и други уместни 
заинтересовани страни. Освен това 
Агенцията следва да надгради приноса 
от и сътрудничеството с частния сектор, 
който играе важна роля за сигурността 
на електронните съобщения, 
инфраструктура и услуги.

благодарение на своята независимост, 
качеството на консултациите, които 
предоставя, и на информацията, която 
разпространява, прозрачността на 
процедурите и методите й на работа, 
както и старанието й при изпълнението 
на възложените й задачи. Агенцията 
следва да надгради националните 
усилия и тези на Съюза и по този начин 
да изпълнява своите задачи в пълно 
сътрудничество с държавите-членки и 
институциите на Съюза. Агенцията 
следва да поддържа контакти с 
индустрията и други уместни 
заинтересовани страни и да надгради 
приноса от и сътрудничеството с 
частния сектор, който играе основна
роля за сигурността на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Агенцията следва да предостави 
консултации на Комисията чрез мнения 
и технически и социално-икономически 
анализи, по молба на Комисията или 
по собствена инициатива, с цел да 
подпомогне разработването на 
политиката в областта на мрежовата и 
информационна сигурност. Агенцията 
следва също така да подпомага 
държавите-членки и европейските 
институции и органи по тяхна молба в 
усилията им за разработване на 
политика и капацитет за мрежова и 
информационна сигурност.

(15) Агенцията следва да предостави 
консултации на Комисията чрез мнения 
и технически и социално-икономически 
анализи, с цел да подпомогне 
разработването на политиката в 
областта на мрежовата и
информационна сигурност. Агенцията 
следва също така да подпомага 
държавите-членки и институциите на 
Съюза и органи в усилията им за 
разработване на политика и капацитет 
за мрежова и информационна 
сигурност.

Or. en
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Обосновка
Агенцията следва да може по принцип да действа по собствена инициатива.   

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Агенцията следва да подпомага 
държавите-членки и европейските 
институции в усилията им за 
изграждане и увеличаване на 
трансграничната способност и 
подготвеност за предотвратяване, 
установяване, смекчаване и реагиране 
на проблеми и инциденти, свързани с 
мрежовата и информационна сигурност; 
в това отношение Агенцията следва да 
улесни сътрудничеството между 
държавите-членки и между държавите-
членки и Комисията. За целта 
Агенцията следва да играе активна роля 
в подкрепата на постоянните усилия на 
държавите-членки за подобряване на 
тяхната способност за реагиране, както 
и за организиране и провеждане на 
национални и европейски учения за 
инциденти, свързани със сигурността.

(16) Агенцията следва да подпомага 
държавите-членки и институциите на 
Съюза в усилията им за изграждане и 
увеличаване на трансграничната 
способност и подготвеност за 
предотвратяване, установяване, 
смекчаване и реагиране на проблеми и 
инциденти, свързани с мрежовата и 
информационна сигурност; в това 
отношение Агенцията следва да улесни 
сътрудничеството между държавите-
членки и между държавите-членки,
Комисията и други институции на 
Съюза. За целта Агенцията следва да 
играе активна роля в подкрепата на 
постоянните усилия на държавите-
членки за подобряване на тяхната 
способност за реагиране, както и за 
организиране и провеждане на 
национални и европейски учения за 
инциденти, свързани със сигурността.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел по-добро разбиране на 
предизвикателствата в сферата на 
мрежовата и информационна сигурност, 
Агенцията трябва да анализира 

(18) С цел по-добро разбиране на 
предизвикателствата в сферата на 
мрежовата и информационна сигурност, 
Агенцията трябва да анализира 
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текущите и нововъзникващи рискове. За 
целта тя следва, в сътрудничество с 
държавите-членки и по целесъобразност 
със статистически органи, да събира 
съответната информация. Освен това 
Агенцията следва да подпомага 
държавите-членки и европейските 
институции и органи в усилията им за 
събиране, анализиране и 
разпространение на данни за мрежовата 
и информационна сигурност.

текущите и нововъзникващи рискове. За 
целта тя следва, в сътрудничество с 
държавите-членки и по целесъобразност 
със статистически органи и други 
организации, да събира съответната 
информация. Освен това Агенцията 
следва да подпомага държавите-членки 
и институциите и органите на Съюза 
в усилията им за събиране, анализиране 
и разпространение на данни за 
мрежовата и информационна сигурност.

Or. en

Обосновка
Други единици, които биха могли да предоставят съответна информация относно 
рисковете, са например организации от частния сектор. 

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Агенцията следва да улесни 
сътрудничеството между компетентните 
държавни органи на държавите-членки, 
по-специално в подкрепа на 
разработването и обмена на добри 
практики и стандарти за образователни 
програми и схеми за повишаване на 
осведомеността. Увеличаването на 
информационния обмен между 
държавите-членки ще улесни подобна 
дейност. Агенцията следва също така да 
подкрепи сътрудничеството между 
заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор на нивото на 
Европейския съюз, отчасти чрез 
насърчаване на споделянето на 
информация, кампании за повишаване 
на осведомеността и образователни и 
обучителни програми.

(20) Агенцията следва да улесни 
сътрудничеството между компетентните 
държавни органи на държавите-членки, 
по-специално в подкрепа на 
разработването и обмена на добри 
практики и стандарти за образователни 
програми и схеми за повишаване на 
осведомеността. Увеличаването на 
информационния обмен между 
държавите-членки ще улесни подобна 
дейност. Агенцията следва да дава 
своя принос за повишаване на 
осведомеността на отделните 
ползватели на електронните 
съобщения, инфраструктура и услуги,
включително чрез подпомагане на 
държавите-членки при 
разработването на съответна 
информация от обществен интерес 
относно мрежовата и 
информационна сигурност. Агенцията 
следва също така да подкрепи 
сътрудничеството между 
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заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор на нивото на 
Европейския съюз, отчасти чрез 
насърчаване на споделянето на 
информация, кампании за повишаване 
на осведомеността и образователни и 
обучителни програми.

Or. en

Обосновка
След Пакета за телекомуникациите от 2009 г.,  Директивата за универсалната услуга 
съдържа платформа за съставяне и разпространяване на стандартизирана и лесно 
разбираема информация от обществен интерес, например относно опасности за 
сигурността, предназначена за всички ползватели на интернет. Агенцията е 
подходяща за оказване на помощ на държавите-членки при ползването на тази 
платформа, като същевременно по този начин тя ще придобие по-голяма популярност 
сред обществеността. На уебстраницата на US-CERT са посочени примери за вида 
информация, за която може да става въпрос:  http://www.us-cert.gov/reading_room/.  

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) В работата си Агенцията следва да 
използва текущата 
научноизследователска и развойна 
дейност и дейностите за оценка на 
технологиите, по-специално тези, 
извършвани от различните 
научноизследователски инициативи на 
Европейския съюз.

(22) В работата си Агенцията следва да 
използва текущата 
научноизследователска и развойна 
дейност и дейностите за оценка на 
технологиите, включително тези, 
извършвани от различните 
научноизследователски инициативи на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В случаите, когато е уместно и (23) В случаите, когато е уместно и 
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полезно за изпълнението на обхвата,
целите и задачите си, Агенцията следва 
да споделя опит и обща информация с 
органите и агенциите, създадени по 
силата на законодателството на 
Европейския съюз и занимаващи се с 
въпросите на мрежовата и 
информационна сигурност.

полезно за изпълнението на целите и 
задачите си, Агенцията следва да 
споделя опит и обща информация с 
органите и агенциите, създадени по 
силата на законодателството на 
Европейския съюз и занимаващи се с 
въпросите на мрежовата и 
информационна сигурност.

Or. en

Обосновка

В съответствие с новото заглавие на член 1.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В сътрудничеството си с 
правоприлагащите органи относно 
свързаните със сигурността аспекти на 
кибернетичните престъпления 
Агенцията спазва съществуващите 
информационни канали и изградени 
мрежи, например контактните звена, 
посочени в предложението за директива 
на Европейския парламент и на Съвета 
относно атаките срещу 
информационните системи, отменяща 
Рамково решение 2005/222/ПВР, или
работната група на началниците на 
отделите за високотехнологични 
престъпления към Европол. 

(24) В сътрудничеството си с 
правоприлагащите органи относно 
свързаните със сигурността аспекти на 
кибернетичните престъпления 
Агенцията следва да спазва 
съществуващите информационни 
канали и изградени мрежи, например 
контактните звена, посочени в 
предложението за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно атаките срещу 
информационните системи, отменяща 
Рамково решение 2005/222/ПВР, и
работната група на началниците на 
отделите за високотехнологични 
престъпления към Европол.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) С оглед да гарантира цялостното
постигане на своите цели, Агенцията 
следва да си сътрудничи с 
правоприлагащи органи и органи за 
защита на неприкосновеността на 
личния живот, за да подчертае и 
управлява по подходящ начин аспектите 
на борбата с кибернетичните 
престъпления, свързани с мрежовата и 
информационна сигурност. 
Представителите на тези органи следва 
да станат пълноправни заинтересовани 
страни в Агенцията и следва да бъдат 
представени в Постоянната група на 
заинтересовани страни. 

(25) С оглед да гарантира цялостното 
постигане на своите цели, Агенцията 
следва да си сътрудничи с 
националните правоприлагащи органи 
и с правоприлагащите органи на 
Съюза, с националните органи за 
защита на данните и на 
неприкосновеността на личния живот, 
като например националните 
регулаторни органи и националните 
органи за защита на данните, както и 
с органите на Съюза за защита на 
данните и на неприкосновеността на 
личния живот като съвместните 
надзорни органи и Европейския 
надзорен орган по защита на данните, 
за да подчертае и управлява по 
подходящ начин аспектите на борбата с 
кибернетичните престъпления, свързани 
с мрежовата и информационна 
сигурност, както и свързаните с това 
аспекти на защитата на данните и 
на неприкосновеността на личния 
живот.  Представителите на тези 
органи и инстанции следва да станат 
пълноправни заинтересовани страни в 
Агенцията чрез представителство в 
Постоянната група на заинтересовани 
страни.

Or. en

Обосновка

Изменението цели да покрие широката палитра от органи, с които Агенцията следва 
да поддържа връзки и от които изпълнителният директор може да избира за 
създаване на Постоянна група на заинтересовани страни, без този избор да е 
ограничен (Докладът на Съвета за напредъка от 12 май 2011 г. споменава само 
органи, създадени съгласно правото на Съюза) и без да се дава предимство на 
определен орган. 
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Освен това Агенцията следва да 
може да оказва помощ, когато нито 
един друг орган на равнището на 
Съюза не разполага с конкретните 
компетенции, като се координира със 
съответните органи на държавите-
членки и на Съюза за разработване на 
съгласувана реакция на Съюза при 
инциденти, свързани с мрежовата и 
информационна сигурност, които 
засягат повече държави-членки.

Or. en

Обосновка
За събирането например на Wi-Fi данни, което се  извършва по един и същ начин в 
различни държави-членки, следва да съществува координиран подход на равнището на 
Съюза, преди всичко като се има предвид съществуването на хармонизирано 
законодателство на ЕС. Силно различаващите се национални реакции в такива случаи 
показват фрагментацията и липсата на координиращ орган на Съюза, което има 
отрицателно въздействие както върху отделните индивиди, така и върху 
предприятията. Агенцията е подходяща да влезе в така необходимата роля на 
координатор. 

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Изпълнението на задачите на 
Агенцията следва да не нарушава 
компетенциите, нито да изземва, 
възпрепятства или припокрива 
съответните правомощия и задачи на: 
националните регулаторни органи, 
както е посочено в директивите, 
свързани с електронните съобщителни 
мрежи и услуги, както и Органа на 

(27) Изпълнението на задачите на 
Агенцията следва да укрепи и да не 
нарушава компетенциите, нито да 
изземва, възпрепятства или припокрива 
съответните правомощия и задачи на: 
националните регулаторни органи, 
както е посочено в директивите, 
свързани с електронните съобщителни 
мрежи и услуги, както и Органа на 
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европейските регулатори за електронни 
съобщения (ОЕРЕС), създадена с 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 
Европейския парламент и Съвета, и 
Комитета по регулиране на 
съобщенията, посочен в Директива 
2002/21/ЕО, европейските органи по 
стандартизация, националните органи 
по стандартизация и Постоянния 
комитет, както е посочено в Директива 
98/34/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 юни 1998 г. за 
определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
и правила относно услугите на 
информационното общество, както и на 
надзорните органи в държавите-членки, 
свързани със защитата на физическите 
лица по отношение на обработката на 
лични данни и на свободното движение 
на такива данни. 

европейските регулатори за електронни 
съобщения (ОЕРЕС), създадена с 
Регламент (ЕО) № 1211/2009 на 
Европейския парламент и Съвета, и 
Комитета по регулиране на 
съобщенията, посочен в Директива 
2002/21/ЕО, европейските органи по 
стандартизация, националните органи 
по стандартизация и Постоянния 
комитет, както е посочено в Директива
98/34/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 юни 1998 г. за 
определяне на процедура за 
предоставяне на информация в областта 
на техническите стандарти и регламенти 
и правила относно услугите на 
информационното общество, както и на 
надзорните органи в държавите-членки, 
свързани със защитата на физическите 
лица по отношение на обработката на 
лични данни и на свободното движение 
на такива данни.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Организационната структура на 
Агенцията следва да бъде опростена и 
укрепена, за да позволи по-голяма 
ефикасност и разходна ефективност, 
като същевременно осигурява 
постоянно представителство на 
високо равнище от страна на 
Комисията и държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Вж. например измененията, с които се цели премахване на представителите на 



PE470.059v01-00 22/84 PR\875732BG.doc

BG

заинтересованите страни и работните органи в Управителния съвет, създаване на 
малък Изпълнителен съвет и осигуряване на капацитет за вземане на решения. 

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С цел да се гарантира 
ефективността на Агенцията държавите-
членки и Комисията следва да бъдат 
представени в Управителен съвет, който 
следва да определи общата насока на 
дейността на Агенцията и да гарантира, 
че тя извършва своите задачи в 
съответствие с настоящия регламент. 
Управителният съвет следва да получи 
необходимите правомощия за 
определяне на бюджета, проверка на 
неговото изпълнение, приемане на 
подходящи финансови правила, 
установяване на прозрачни работни 
процедури за вземане на решения от 
страна на Агенцията, приемане на 
работната програма на Агенцията, 
приемане на свои собствени процедурни 
правила и на вътрешен правилник за 
дейността на Агенцията, както и 
назначаване и вземане на решение за 
удължаването или прекратяването на 
мандата на изпълнителния директор. 
Управителният съвет следва да е в 
състояние да сформира работни 
органи, които да оказват съдействие 
при изпълнението на неговите задачи; 
подобни органи биха могли например 
да изготвят неговите решения или да 
осъществяват наблюдение върху 
тяхното изпълнение. 

(28) С цел да се гарантира 
ефективността на Агенцията държавите-
членки и Комисията следва да бъдат 
представени на подходящо равнище в 
Управителен съвет, който следва да 
определи общата насока на дейността на 
Агенцията и да гарантира, че тя 
извършва своите задачи в съответствие 
с настоящия регламент. Управителният 
съвет следва да получи необходимите 
правомощия за определяне на бюджета, 
проверка на неговото изпълнение, 
приемане на подходящи финансови 
правила, установяване на прозрачни 
работни процедури за вземане на 
решения от страна на Агенцията, 
приемане на работната програма на 
Агенцията, приемане на свои собствени 
процедурни правила и на вътрешен 
правилник за дейността на Агенцията, 
както и назначаване и вземане на 
решение за удължаването, подлежащо 
съответно на потвърждение или 
становище от страна на Европейския 
парламент, или прекратяването на 
мандата на изпълнителния директор. 
Управителният съвет следва да 
сформира Изпълнителен съвет, който
да му оказва съдействие при 
изпълнението на неговите задачи.

Or. en

Обосновка
За да се подкрепи Агенцията и да й се отдели достатъчно внимание, редовните 
членове на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет следва да бъдат 
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представители на високо равнище. Назначаването на изпълнителния директор следва 
да подлежи на потвърждение от страна на Европейския парламент, както е 
например при изпълнителния директор на Европейския банков орган. Със създаването 
на Изпълнителния съвет отпада необходимостта от работни органи на 
Управителния съвет (вж. BUDG 5). 

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Гладкото функциониране на 
Агенцията налага нейният изпълнителен 
директор да се назначава въз основа на 
своите заслуги и документирани 
административни и управленски 
умения, както и на компетентност и 
опит, свързани с мрежовата и 
информационната сигурност, и да 
изпълнява своите задължения с пълна 
независимост от организацията на 
вътрешното функциониране на 
Агенцията. За целта изпълнителният 
директор следва да изготви 
предложение за работна програма на 
Агенцията след предварителни 
консултации със службите на 
Комисията и да предприеме всички 
необходими стъпки за гарантиране на 
правилното изпълнение на работната 
програма на Агенцията. Той следва да 
изготвя ежегодно общ проектодоклад, 
който да бъде представян на 
Управителния съвет, да съставя проект 
на разчета за предвидените приходи и 
разходи на Агенцията, както и да 
изпълнява бюджета.

(29) Както е при всички агенции на 
Съюза, гладкото функциониране на 
Агенцията налага нейният изпълнителен 
директор да се назначава въз основа на 
своите заслуги и документирани 
административни и управленски 
умения, както и на компетентност и 
опит, свързани с мрежовата и 
информационната сигурност, и да 
изпълнява своите задължения с пълна 
независимост от организацията на 
вътрешното функциониране на 
Агенцията. За целта изпълнителният 
директор следва да изготви 
предложение за работна програма на 
Агенцията след предварителни 
консултации с Комисията и да 
предприеме всички необходими стъпки 
за гарантиране на правилното 
изпълнение на работната програма на 
Агенцията. Той следва да изготвя 
ежегодно общ проектодоклад, който да 
бъде представян на Управителния съвет, 
да съставя проект на разчета за 
предвидените приходи и разходи на 
Агенцията, както и да изпълнява 
бюджета.

Or. en

Обосновка

Вж. измененията към член 12, приемащи позицията на Съвета, че следва да се 
ангажира самата Комисия, а не службите на Комисията. 
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Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Изпълнителният директор следва да 
разполага с възможността да сформира 
работни ad hoc групи за решаване на 
специфични въпроси, по-специално с 
научен или технически, правен или 
социално-икономически характер. При 
сформирането на работни ad hoc групи 
изпълнителният директор следва да 
събира и използва уместни външни 
експертни знания, необходими за 
обезпечаването на Агенцията с най-
актуалната налична информация за 
предизвикателствата пред сигурността,
произтичащи от непрекъснато 
развиващото се информационно 
общество. Агенцията следва да 
гарантира, че членовете на работните ad 
hoc групи се избират въз основа на най-
високите стандарти за експертни 
знания, като надлежно се отчита 
балансът при представянето на всички 
страни, в зависимост от конкретния 
случай, между държавните 
администрации на държавите-членки, 
частния сектор, включително 
индустрията, потребителите и 
академични експерти в областта на 
мрежовата и информационна сигурност. 
В зависимост от конкретния случай, 
Агенцията може при необходимост да 
покани отделни експерти, признати като 
компетентни в съответната област, да 
участват в заседанията на работните 
групи. Техните разходи следва да се 
покриват от Агенцията в съответствие с 
нейния процедурен правилник и при 
спазване на съществуващите финансови 
регламенти.

(30) Изпълнителният директор следва да 
разполага с възможността да сформира 
работни ad hoc групи за решаване на 
специфични въпроси, по-специално с 
научен, технически или правен или 
социално-икономически характер. При 
сформирането на работни ad hoc групи 
изпълнителният директор следва да 
събира и използва уместни външни 
експертни знания, необходими за 
обезпечаването на Агенцията с най-
актуалната налична информация за 
предизвикателствата пред сигурността, 
произтичащи от непрекъснато 
развиващото се информационно 
общество. Изпълнителният директор
следва да гарантира, че членовете на 
работните ad hoc групи се избират въз 
основа на най-високите стандарти за 
експертни знания, като надлежно се 
отчита балансът при представянето на 
всички страни, в зависимост от 
конкретния случай, между държавните 
администрации на държавите-членки, 
институциите на Съюза, частния 
сектор, включително индустрията, 
потребителите и академични експерти в 
областта на мрежовата и 
информационна сигурност. В 
зависимост от конкретния случай, 
Изпълнителният директор може, ако 
е подходящо, да покани отделни 
експерти, признати като компетентни в 
съответната област, да участват в 
заседанията на работните групи. 
Техните разходи следва да се покриват 
от Агенцията в съответствие с нейния 
процедурен правилник и при спазване 
на съществуващите финансови 
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регламенти.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Агенцията следва да разполага с 
Постоянна група на заинтересовани 
страни в ролята на консултативен орган, 
за да се гарантира редовен диалог с 
частния сектор, потребителските 
организации и други уместни 
заинтересовани страни. Постоянната 
група на заинтересовани страни, 
сформирана от Управителния съвет по 
предложение на изпълнителния 
директор, следва да се съсредоточи 
върху въпроси, засягащи всички
заинтересовани страни, и да насочи 
вниманието на Агенцията към тях. 
Когато е уместно и в съответствие с 
дневния ред на заседанията, 
изпълнителният директор може да кани 
за участие в заседанията на групата 
представители на Европейския 
парламент и на други уместни органи. 

(31) Агенцията следва да разполага с 
Постоянна група на заинтересовани 
страни в ролята на консултативен орган, 
за да се гарантира редовен диалог с 
частния сектор, потребителските 
организации и други уместни 
заинтересовани страни. Постоянната 
група на заинтересовани страни, 
сформирана от Управителния съвет по 
предложение на изпълнителния 
директор, следва да се съсредоточи 
върху въпроси, засягащи 
заинтересованите страни, и да насочи 
вниманието на Агенцията към тях. 
Когато е уместно и в съответствие с 
дневния ред на заседанията, 
изпълнителният директор може да кани 
за участие в заседанията на групата 
представители на Европейския 
парламент и на други уместни органи.

Or. en

Обосновка

Постоянната група на заинтересованите страни следва да може да разглежда 
въпроси, дори и ако те не са от значение за всеки един от членовете й, преди всичко 
като се има предвид разширяването на състава на Постоянната група на 
заинтересовани страни.  
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Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Агенцията следва да развива 
дейността си, като следва съответно i) 
принципа на субсидиарност, чрез който 
се гарантира подходяща степен на 
координация между държавите-членки 
по свързани с МИС въпроси и се 
подобрява ефективността на 
националните политики, осигурявайки 
по този начин добавена стойност, и ii) 
принципа на пропорционалност, като не 
излиза извън границите на 
необходимото за постигане на целите, 
определени в настоящия регламент. 

(32) Агенцията следва да развива 
дейността си, като следва съответно i) 
принципа на субсидиарност, чрез който 
се гарантира подходяща степен на 
координация между държавите-членки 
и националните органи по въпроси, 
свързани с мрежовата и 
информационна сигурност и се 
подобрява ефективността на 
националните политики, осигурявайки 
по този начин добавена стойност, и ii) 
принципа на пропорционалност, като не 
излиза извън границите на 
необходимото за постигане на целите, 
определени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) В рамките на своя обхват, цели и 
изпълнението на задачите си Агенцията 
следва да спазва по-специално 
разпоредбите, приложими по отношение 
на европейските институции, както и 
националното законодателство относно 
третирането на чувствителни 
документи. Управителният съвет следва 
да разполага с правомощия да взема
решение, позволяващо на Агенцията да 
обработва класифицирана информация.

(34) В рамките на своя обхват, цели и 
изпълнението на задачите си Агенцията 
следва да спазва по-специално 
разпоредбите, приложими по отношение 
на европейските институции, както и 
националното законодателство относно 
третирането на чувствителни 
документи. Управителният съвет следва 
да вземе решение, позволяващо на 
Агенцията да обработва класифицирана 
информация.

Or. en
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Обосновка

Управителният съвет следва да има задължението да осигури възможността на 
Агенцията да работи с класифицирана информация.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) С оглед гарантирането на пълната 
автономност и независимост на 
Агенцията се счита за необходимо да Й 
бъде предоставен автономен бюджет, 
чийто приходи произтичат най-вече от 
вноска на Съюза и вноски на трети 
държави, вземащи участие в работата на 
Агенцията. Приемащата държава-членка 
или всяка друга държава-членка следва 
да могат да правят доброволни вноски 
към приходите на Агенцията. 
Бюджетната процедура на Съюза остава 
приложима по отношение на всякакви 
субсидии, платими от общия бюджет на 
Европейския съюз. Освен това 
ревизиите на финансовите отчети следва 
да се поемат от Сметната палата.

(35) С оглед гарантирането на пълната 
автономност и независимост на 
Агенцията и за да може да изпълнява
допълнителни и нови задачи, 
включително непредвидени задачи в 
спешни случаи, се счита за необходимо 
да й бъде предоставен достатъчен и
автономен бюджет, чиито приходи 
произтичат най-вече от вноска на Съюза 
и вноски на трети държави, вземащи 
участие в работата на Агенцията. 
Приемащата държава-членка или всяка 
друга държава-членка следва да могат 
да правят доброволни вноски към 
приходите на Агенцията. Бюджетната 
процедура на Съюза остава приложима 
по отношение на всякакви субсидии, 
платими от общия бюджет на
Европейския съюз. Освен това 
ревизиите на финансовите отчети следва 
да се поемат от Сметната палата, за да 
се гарантира прозрачност и 
отчетност.

Or. en

Обосновка
Като изменение 3 на комисията BUDG, като се има предвид, че разходите, свързани с 
непредвидени спешни случаи, може рязко да нараснат. 
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Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Агенцията следва да бъде 
правоприемник на ENISA, съгласно 
определението в Регламент № 460/2004. 
В контекста на решението на 
представителите на държавите-
членки на срещата на 13 декември 
2003 г., държавата-домакин следва да 
запази и доразвие съществуващите 
понастоящем структури, за да 
осигури гладко и ефикасно 
функциониране на Агенцията, особено с 
оглед на сътрудничеството между 
Агенцията и Комисията и подкрепата от 
страна на Агенцията за Комисията, 
държавите-членки и техните 
компетентни органи, други институции 
и органи на Съюза, както и публични и 
частни заинтересовани страни от цяла 
Европа.

(36) Агенцията следва да бъде 
правоприемник на ENISA, съгласно 
определението в Регламент № 460/2004. 
Държавата-домакин следва да запази и 
доразвие практическите условия, за да 
осигури гладко и ефикасно 
функциониране на Агенцията, особено с 
оглед на сътрудничеството между 
Агенцията и Комисията и подкрепата от 
страна на Агенцията за Комисията, 
държавите-членки и техните 
компетентни органи, други институции 
и органи на Съюза, както и публични и 
частни заинтересовани страни от цяла 
Европа.

Or. en

Обосновка

Този регламент определя официално Агенцията като приемник на ENISA, както е 
предвидено в регламента от 2004 г.  Тя съответно не е засегната от което и да било 
решение, взето от държавите-членки по отношение на регламента от 2004 г. 

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Разпоредбите на точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно бюджетната 
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дисциплина и доброто финансово 
управление1 следва да се прилагат за 
подновяването на мандата на 
Агенцията и всяко решение на 
законодателния орган за такова 
подновяване следва да не засяга 
решенията на бюджетния орган в 
рамките на годишната бюджетна 
процедура.
____________
OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка
Перифразиране на изменение 1 на комисията BUDG под формата на съображение. 

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предмет и обхват Предмет и цели

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се учредява 
Европейска агенция за мрежова и 
информационна сигурност (наричана 
по-долу „Агенцията“) с цел допринасяне 
за високо ниво на мрежова и 
информационна сигурност в рамките на 
Съюза и с оглед повишаване на 
осведомеността и създаване на култура 
на мрежова и информационна сигурност 

1. С настоящия регламент се учредява 
Агенция на Съюза за мрежова и 
информационна сигурност (наричана 
по-долу „Агенцията“), която да 
изпълнява възложените й задачи с цел 
допринасяне за високо ниво на мрежова 
и информационна сигурност в рамките 
на Съюза и с оглед повишаване на 
осведомеността и създаване на култура 
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сред обществото в полза на гражданите, 
потребителите, предприятията и 
организациите от държавния сектор в 
Съюза, като по този начин се 
подпомогне гладкото функциониране на 
вътрешния пазар.

на мрежова и информационна сигурност 
сред обществото в полза на гражданите, 
потребителите, предприятията и 
организациите от държавния сектор в 
Съюза, като по този начин се 
подпомогне гладкото функциониране на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Агенцията развива и поддържа 
високо ниво на експертни знания и 
умения.

Or. en

Обосновка

Текстът е взет от член 2, което съответства на предложението на Съвета за 
формулиране на текста (преди част от член 2, параграф 3) в отделен параграф. 

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Агенцията подпомага Комисията, 
останалите институции на Съюза, 
държавите-членки и индустрията в 
спазването на изискванията на 
мрежовата и информационна 
сигурност, заложени в настоящото и 
бъдещото законодателство на Съюза, 
като по този начин допринася за 
гладкото функциониране на 
вътрешния пазар.
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Or. en

Обосновка

Предишен член 2, параграф 1. 

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Агенцията подпомага укрепването 
и подсилването на способността и 
подготвеността на държавите-
членки и на Съюза за 
предотвратяване, установяване и 
реагиране на проблеми и инциденти, 
свързани с мрежовата и 
информационната сигурност.

Or. en

Обосновка

Предишен член 2, параграф 2. Променят се измененията на Съвета („…подпомага 
укрепването и подсилването…“) 

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Агенцията използва своите 
експертни знания и умения за 
стимулиране на широко 
сътрудничество между участниците 
в процеса от публичния и от частния 
сектор.

Or. en
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Обосновка

Предишна част от член 2, параграф 3. Приемат се измененията на Съвета.  

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 заличава се
Цели
1. Агенцията подпомага Комисията и 
държавите-членки в спазването на 
правните и регулаторни изисквания 
на мрежовата и информационна 
сигурност, заложени в настоящото и 
бъдещо законодателство на Съюза, 
като по този начин допринася за 
гладкото функциониране на 
вътрешния пазар.
2. Агенцията укрепва способността и 
подготвеността на Съюза и на 
държавите-членки за 
предотвратяване, установяване и 
реагиране на проблеми и инциденти, 
свързани с мрежовата и 
информационна сигурност.
3. Агенцията разработва и поддържа 
високо ниво на експертни знания и 
използва тези знания, за да стимулира 
широкото сътрудничество между 
представителите на публичния и 
частния сектор.

Or. en

Обосновка

Обединено в член 1. 
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на целта, посочена в член 
1, Агенцията извършва следните задачи:

1. В рамките на общата цел и на 
целите, посочени в член 1, Агенцията 
извършва следните задачи:

Or. en

Обосновка

По принцип повечето позовавания в член 3 на обстоятелството, че Агенцията може 
да предприема действия само ако това бъде поискано от нея, са заличени.  Агенцията, 
която може само да дава съвети, да улеснява, насърчава сътрудничеството и т.н. и 
не получава нова оперативна задача, следва да може да действа по собствена 
инициатива, когато и ако прецени, че е необходимо. Вж. също така предложението за 
член 3, параграф 1а (нов)

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подпомага Комисията, по нейна 
молба или по собствена инициатива, 
при разработването на политика за 
мрежова и информационна сигурност, 
като Й предоставя консултации и 
мнения и технически и социално-
икономически анализи, както и при
подготвителната работа за 
разработването и актуализирането на 
законодателството на Съюза в областта 
на мрежовата и информационна 
сигурност;

а) подпомага всички институции на 
Съюза по всички въпроси, свързани с 
политиката за мрежова и 
информационна сигурност, като им
предоставя консултации, мнения и 
анализи, както и като извършва за 
Комисията подготвителна работа за 
разработването и актуализирането на 
законодателството на Съюза в областта 
на мрежовата и информационната 
сигурност;

Or. en

Обосновка

Прибавя се формулировката „всички въпроси, свързани с“ и се заличават 
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„разработването“ и „технически и социално-икономически“, което съответства на 
измененията от страна на Съвета. 

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) консултира институциите на 
Съюза и държавите-членки относно 
нуждата от научни изследвания в 
областта на мрежовата и 
информационна сигурност, за да 
може да се реагира ефективно на 
настоящите и нововъзникващите 
рискове и заплахи за мрежовата и 
информационна сигурност и с оглед на 
ефективното използване на 
технологиите за предотвратяване на 
риска;

Or. en

Обосновка

Изменението отразява текста на Съвета с минимални изменения (включително 
заличаването на формулировката, че Агенцията може да консултира държавите-
членки по тяхна молба). 

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улеснява сътрудничеството между 
държавите-членки и между държавите-
членки и Комисията в 
трансграничните им усилия за 
предотвратяване, установяване и 
реагиране на инциденти, свързани с 
мрежовата и информационна сигурност;

б) насърчава сътрудничеството между 
държавите-членки и улеснява 
сътрудничеството между държавите-
членки и институциите на Съюза  в 
усилията им за предотвратяване, 
установяване и реагиране на инциденти, 
свързани с мрежовата и информационна 
сигурност, които имат 
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трансгранично измерение;

Or. en

Обосновка

Приема се редакцията на Съвета (поставяне на трансграничното измерение в края), 
като не се приема по-ограничаващата формулировка на Съвета („когато това има 
трансгранично отражение“). 

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи в 
усилията им за събиране, анализиране 
и разпространяване на данни, свързани 
с мрежовата и информационна 
сигурност; 

в) подпомага държавите-членки и 
институциите и органите на Съюза 
при събирането, анализирането и 
разпространяването на данни, 
свързани с мрежовата и информационна 
сигурност;

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  ва) сътрудничи и обменя ноу-хау и 
най-добри практики със съответните 
органи на държавите-членки и на 
Съюза, включително тези, които 
работят в областта на 
киберпрестъпността и защитата на 
данните, и предоставя 
консултативна помощ по въпроси, 
свързани с мрежовата и 
информационна сигурност, които 
биха могли да окажат влияние върху 
тяхната работа, с цел взаимното 
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укрепване на усилията, полагани от 
тези органи, и усилията на 
Агенцията за подпомагане на 
подобряването на мрежовата и 
информационна сигурност;

Or. en

Обосновка

Приема се текстът на Съвета с някои изменения (вкл. избягване на думата 
„синергия“ и добавяне на органите на държавите-членки). Сравни също частично с 
Препоръка 11 от проучването на ENISA от юли 2011 г., възложено от комисията 
ITRE.   

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) редовно оценява, в сътрудничество с 
държавите-членки и европейските 
институции, състоянието на 
мрежовата и информационна сигурност 
в Европа; 

г) редовно оценява, със
сътрудничеството на държавите-
членки и Комисията, състоянието на 
мрежовата и информационна сигурност 
в Европа;

Or. en

Обосновка

Версията на Съвета не се приема. Формулировката на Съвета смекчава 
разпоредбата, тъй като прави състоянието на оценката за сигурност зависимо от 
информацията, подадена от държавите-членки, вместо да задължи държавите-
членки (и Комисията – институцията на Съюза, която най-вече е засегната) да 
работят в сътрудничество. 

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепя сътрудничеството между 
компетентните държавни органи в 

д) насърчава сътрудничеството между 
компетентните държавни органи в 
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Европа, по-специално техните усилия
за разработване и обмен на добри 
практики и стандарти;

Европа, по-специално с цел 
разработване и обмен на добри 
практики и стандарти;

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомага Съюза и държавите-членки 
да насърчават използването на 
управление на риска и на добри 
практики и стандарти относно 
сигурността в сферата на електронните 
продукти, системи и услуги;

е) подпомага Съюза и държавите-членки 
да насърчават използването на 
управление на риска и на добри 
практики и стандарти относно 
сигурността в сферата на електронните 
продукти, системи, мрежи, софтуер и 
услуги, включително чрез насърчаване 
на минимални изисквания за 
управление на риска и за сигурност;

Or. en

Обосновка

Агенцията следва да може да играе роля в бъдеще за подпомагане на предотвратяване 
на случаи като нападенията на системата на ЕС за търговия с емисии, като предлага 
платформа за насърчаване на минимални изисквания за управление на риска и за 
сигурност. 

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) подкрепя сътрудничеството между 
заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор на нивото на 
Европейския съюз inter alia чрез 
насърчаване на споделянето на 
информация и повишаването на 

ж) насърчава сътрудничеството между 
заинтересовани страни от публичния и 
частния сектор на нивото на 
Европейския съюз inter alia чрез 
насърчаване на споделянето на 
информация и повишаването на 
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осведомеността и чрез подпомагане на 
техните усилия за разработване и 
използване на стандарти за управление 
на риска и за сигурността на 
електронните продукти, мрежи и 
услуги; 

осведомеността и чрез подпомагане на 
разработването и използването на 
стандарти за управление на риска и за 
сигурността на електронните продукти, 
системи,мрежи, софтуер и услуги;

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) улеснява диалога и обмена на добри 
практики между представители на 
публичния и частния сектор относно 
мрежовата и информационна сигурност, 
включително аспекти на борбата срещу 
кибернетичните престъпления; 
подпомага Комисията в разработването 
на политики, в които се отчитат 
аспектите на мрежовата и 
информационна сигурност в борбата 
срещу кибернетичните престъпления;

з) насърчава диалога и обмена на добри 
практики между представители на 
публичния и частния сектор относно 
мрежовата и информационна сигурност, 
включително аспекти на борбата срещу 
кибернетичните престъпления; 
подпомага Комисията в разработването 
на политики, в които се отчитат 
аспектите на мрежовата и 
информационна сигурност в борбата 
срещу кибернетичните престъпления;

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) подпомага държавите-членки и 
европейските институции и органи, по 
тяхна молба, в усилията им за развиване 
на способност за установяване,
анализиране и реагиране на проблеми в 
сферата на мрежовата и информационна 
сигурност;

и) подпомага държавите-членки и 
институциите и органите на Съюза, 
включително на място, в усилията им 
за развиване и подобряване на 
способност за установяване, 
анализиране и реагиране на проблеми в 
сферата на мрежовата и информационна 



PR\875732BG.doc 39/84 PE470.059v01-00

BG

сигурност и за организиране и 
провеждане на европейски обучения, а 
при искане от страна на държава-
членка - и на национални обучения, 
както и за участие в международни 
обучения;

Or. en

Обосновка

Въвеждането на „на място“ се отнася до ситуации, в които сътрудниците на 
Агенцията може да се наложи на място да окажат подкрепа на държавите-членки за 
решаване на спешни проблеми. Предлагането на обучения е взето от Съвета. За 
„международни обучения“ вж. проучването на ENISA, стр. 12.  

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) подпомага координирането на 
реакцията при нарушения на 
приложимото право, засягащи повече 
държави-членки, като се консултира 
с Комисията и други съответни 
органи на държавите-членки и на 
Съюза;

Or. en

Обосновка

Вж. съображение 25а. Агенцията следва да може да помогне например като запълни 
празнината, показала се наскоро в случая със събирането на Wi-Fi данни. Аспектите 
както по отношение на мрежовата сигурност, така и по отношение на защитата на 
данните бяха включени във всички държави-членки по един и същ начин, но реакциите 
на държавите-членки при прилагането на националното законодателство въз основа 
на хармонизираното законодателство на ЕС, се различаваха значително. 
Понастоящем нито един орган на ЕС не е в състояние да оказва помощ при 
координирането на реакции на национално равнище или да служи като потенциална 
отправна точка за засегнатия оператор.   
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) насърчава повишаването на 
осведомеността на крайните 
потребители във връзка с въпроси 
относно мрежовата и 
информационна сигурност, борбата 
срещу кибернетичните престъпления 
и защитата на неприкосновеността 
на личния живот и на личните данни, 
чрез подпомагане на държавите-
членки при изработването на 
стандартна информация от 
обществен интерес, както е 
предвидено в член 21, параграф 4 от 
Директива 2002/22/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 март 
2002 г. относно универсалната услуга 
и правата на потребителите във 
връзка с електронните съобщителни 
мрежи и услуги (Директива за 
универсалната услуга)1, както и чрез 
оказване на помощ при
разработването на такава 
информация, която следва да е 
включена при доставката на нови 
уреди, предназначени за употреба в 
публични съобщителни мрежи;
____________
1ОВ L 108, 24.4.2002, стр. 51.

Or. en

Обосновка

На Агенцията следва да се даде възможност да участва в активирането на 
„платформа за информация от ообществен интерес“, предвидена в Директивата за 
универсалната услуга през 2009 г. Мрежовата и информационна сигурност зависят в 
крайна сметка до голяма степен от поведението на отделните ползватели. 
Следователно те следва да са наясно по отношение на заплахите и 
предохранителните мерки, които могат да предприемат, както в техен собствен 
интерес, така и за по-голяма сигурност на мрежите като цяло. Вж. съображение 20. 
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква й в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йв) подпомага Комисията при 
подготовката на всеобхватна 
стратегия на Съюза относно 
мрежовата и информационна 
сигурност, като представя обширен 
анализ за тази цел след провеждане 
на необходимите консултации с 
всички заинтересовани страни;

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 2 на комисията BUDG (съображение 11), както и доклада Tzavela на 
комисията ITRE относно широколентовите мрежи. 

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) изпълнява задачи, възложени на 
Агенцията по силата на законодателни 
актове на Съюза.

к) изпълнява задачи, възложени на 
Агенцията по силата на законодателни 
актове на Съюза, както и всякакви 
допълнителни задачи, които са 
необходими за изпълняване на 
задачите, посочени в букви а) до йв) 
или в други законодателни актове на 
Съюза.

Or. en
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Изменение 54

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Агенцията може да предприема 
действия по собствена инициатива в 
рамките на обсега и целите на 
настоящия регламент. Когато 
държава-членка поиска от Агенцията 
да предприеме действие, тази 
държава-членка информира 
Агенцията дали и как препоръката й е 
била взета предвид.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 3, параграф 1. Тъй като текстът на Съвета позволява на 
Агенцията да действа независимо, като дава съвети и др., общите формулировки на 
Съвета, че Агенцията може да предприема действие само при поискване от страна 
на държавите-членки, се оказват излишни и противоречиви и по тази причина не се 
приемат. Изглежда логично и полезно за развитието на Агенцията (например по 
отношение на оценяването на ефективността на услугите й), в случай, че дадена 
държава-членка действително потърси помощта й (за разлика от случай, в който 
Агенцията действа по собствена инициатива), Агенцията да бъде получи обратна 
информация, доколко предложената от нея помощ е била от полза. 

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки и 
институциите на Съюза информират 
редовно Агенцията относно 
основните елементи на техните 
действия във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност.

Or. en
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Обосновка

Агенцията следва да допълва, а не да дублира мерките, предприети от държавите-
членки. По тази причина тя трябва да е наясно със значението на съответните 
мерки. Сравни член 4, параграф 2 от Регламента относно Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа. 

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Екипи за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти (CERT)
1. Агенцията подпомага екипите за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти на държавите-членки и на 
Съюза, както и създаването и 
действието на мрежа от екипи за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти на държавите-членки и на 
Съюза, включваща членовете на 
групата на европейските 
правителствени екипи за незабавно 
реагиране при компютърни 
инциденти.  За да помогне да се 
гарантира, че всеки един от екипите 
на държавите-членки и на Съюза 
разполага с достатъчно модерен 
капацитет и че този капацитет 
съответства доколкото е възможно 
на капацитета на най-модерните 
CERT, Агенцията оказва помощ при 
оценяването на екипите и насърчава 
диалога и обмена на информация и 
най-добри практики между екипите 
за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти и групата на 
европейските правителствени екипи 
за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти.  Агенцията 
насърчава и подкрепя 
сътрудничеството между CERT на 
съответната държава-членка и на 
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Съюза в случай на инциденти, които 
засягат или биха могли да засегнат 
повече от тях.
2. Агенцията улеснява контактите и 
обмена на информация и на най-добри 
практики със съответните държавни 
или други CERT, групи или форуми в 
трети страни.

Or. en

Обосновка

Както беше показано на краткото изслушване на ITRE, Агенцията играе важна роля 
по отношение на националните екипи за незабавно реагиране при компютърни 
инциденти и тези на Съюза. Тази роля заслужава да бъде обяснена и подчертана в
отделен текстови пасаж. 

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 4 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Изпълнителен съвет;

Or. en

Обосновка

Създаването на Изпълнителен съвет съответства на препоръките в рамките на 
междуинституционалната работна група за агенциите и е включено в становището 
на комисията BUDG (изменение 5). Той следва да улеснява и да оптимизира 
вътрешните работни операции на Агенцията. 

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет определя 
общата насока на дейността на 
Агенцията и гарантира, че тя реализира 
своите задачи в съответствие с 

1. Управителният съвет определя 
общата насока на дейността на 
Агенцията и гарантира, че тя реализира 
своите задачи в съответствие с 
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правилата и принципите, заложени в 
настоящия Регламент. Той също така 
гарантира съгласуваността на работата 
на Агенцията с дейностите, 
осъществявани от държавите-членки, 
както и на нивото на Европейския съюз. 

правилата и принципите, заложени в 
настоящия Регламент. Той също така 
гарантира съгласуваността на работата 
на Агенцията с дейностите, 
осъществявани от държавите-членки, 
както и на нивото на Европейския съюз. 
Управителният съвет сключва 
административни споразумения с 
трети страни и одобрява всички 
други инициативи с международно 
измерение.

Or. en

Обосновка

Включването на формулировката относно споразуменията с трети страни и пр. 
следва препоръките на междуинституционалната работна група за агенциите.  

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управителният съвет приема своите 
процедурни правила в споразумение със
съответните служби на Комисията. 

2. Управителният съвет приема своите 
процедурни правила в споразумение с
Комисията. Процедурните правила 
позволяват ускорено вземане на 
решение или посредством писмена 
процедура, или чрез провеждане на 
телеконференция.

Or. en

Обосновка

Заличаването на „услугите“ на Комисията отразява както тук, така и на други 
места измененията на Съвета. Все пак, както предложи Съветът, Комисията би 
следвало да играе по-важна роля, т.е. да не бъде само консултант.  
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Изменение 60

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет също така 
приема вътрешния правилник на 
Агенцията в споразумение със 
съответните служби на Комисията. 
Правилата са обществено достъпни.

3. Управителният съвет също така 
приема вътрешния правилник на 
Агенцията в споразумение с Комисията. 
Правилата са обществено достъпни.

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет назначава 
изпълнителния директор в съответствие 
с член 10, параграф 2 и може да 
отстранява изпълнителния директор. 
Управителният съвет упражнява 
дисциплинарна власт над 
изпълнителния директор.

4. Управителният съвет назначава 
изпълнителния директор след 
потвърждение от страна на 
Европейския парламент в 
съответствие с член 10, параграф 2 и 
може да освобождава изпълнителния 
директор. Управителният съвет 
упражнява дисциплинарна власт над 
изпълнителния директор.

Or. en

Обосновка

Ролята на Парламента при назначаването на изпълнителния директор би трябвало да 
бъде засилена, вж. член 10 и сравни приетия по процедурата на съвместно вземане на 
решение Регламент (ЕС) № 1093/2010 относно Европейския банков орган. Замяната 
на „отстранява“ с „освобождава“ е възприета от изменението на Съвета. 
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Изменение 62

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Изпълнителният директор се 
консултира с Управителния съвет 
относно основните дейности, 
приоритети и цели, върху които 
Агенцията ще съсредоточи усилията 
си през следващата година. Първият 
проект за работната програма на 
Агенцията се основава на резултата 
от тази консултация.

Or. en

Обосновка

Приема се текста на Съвета. 

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Управителният съвет взема
решение относно създаването на бюра 
за връзка и филиали. 

Or. en

Обосновка

Вж. препоръки 8-9 на проучването на ENISA. Управителният съвет има право да 
създава такива бюра за връзка или филиали, без това да е изрично споменато в 
регламента, досега обаче това не е направено, въпреки многобройните препоръки в 
тази насока. Формулировката не противоречи на предложението за избор на Брюксел 
за седалище. 
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Изменение 64

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет приема 
работната програма на Агенцията в 
съответствие с член 13, параграф 3 и 
общия доклад за дейностите на 
Агенцията през предходната година в 
съответствие с член 14, параграф 2. 

5. Управителният съвет приема 
работната програма на Агенцията в 
съответствие с член 12, параграф 3 и 
общия доклад за дейностите на 
Агенцията през предходната година в 
съответствие с член 13, параграф 2. 

Or. en

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Управителният съвет изпълнява 
задълженията си по отношение на 
бюджета на Агенцията съгласно 
членове 19 и 21 и контролира и 
предприема адекватни последващи 
действия във връзка с констатациите 
и препоръките, произтичащи от 
одитни доклади и оценки, независимо 
дали вътрешни или външни.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 4 на комисията BUDG. 
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Изменение 66

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Управителният съвет може да 
създаде работни органи, съставени от 
негови членове, с цел да му съдействат 
при изпълнението на неговите задачи, 
включително при изготвянето на 
решения и наблюдаване на тяхното 
прилагане.

8. Управителният съвет създава
Изпълнителен съвет, съставен от 
негови членове, с цел да му съдейства 
при изпълнението на неговите задачи, 
включително при изготвянето на 
решения и наблюдаване на тяхното 
прилагане.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 4. Със създаването на изпълнителен съвет „работните 
групи“ на Управителния съвет може да бъдат премахнати. 

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 5 –  параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Управителният съвет може да
приема многогодишния план за 
политика по отношение на персонала 
след консултация със службите на 
Комисията и след като надлежно е 
информирал бюджетния орган. 

9. След като се консултира с 
Комисията, Управителният съвет 
приема многогодишния план за 
политиката по отношение на персонала, 
като взема предвид многогодишната 
визия на работната програма и 
прогнозните разчети за приходите и 
разходите на Агенцията. Той 
информира надлежно бюджетния орган. 

Or. en

Обосновка

Приемат се измененията на Съвета. Вж. също така проучването на ENISA, в което 
се предлага да се изясни ролята на Управителния съвет при стратегическото 
планиране на персонала (препоръка 3). 
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Изменение 68

Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съставът на Управителния съвет 
включва по един представител на всяка 
държава-членка, трима представители, 
назначени от Комисията, както и 
трима представители без право на 
глас, назначени от Комисията, всеки 
от които представлява една от 
следните групи:

1. Съставът на Управителния съвет 
включва по един представител на всяка 
държава-членка, оправомощен да 
действа от името на съответната 
държава-членка, и трима 
представители, назначени от Комисията. 
Членовете на Управителния съвет 
могат да бъдат представлявани от 
техни заместници в съответствие с 
процедурния правилник на 
Управителния съвет.

Or. en

Обосновка

Приемат се до голяма степен измененията на Съвета. Въпреки това обаче, за да се 
оптимизира дейността на Агенцията и като се има предвид, че съществува 
Постоянна група на заинтересованите страни, в Управителния съвет не е необходимо 
да влизат представители на заинтересованите страни  

Изменение 69

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) отрасъла на информационните и 
комуникационните технологии;

заличава се

Or. en
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Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) групи на потребителите; заличава се

Or. en

Изменение 71

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) академични експерти по мрежова и 
информационна сигурност.

заличава се

Or. en

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на съвета и техните 
заместници се назначават въз основа на 
степента на съответния им опит и на 
експертните им знания в областта на 
мрежовата и информационната 
сигурност. 

2. Членовете на съвета и техните 
заместници се назначават въз основа на 
степента на съответния им опит и на 
експертните им знания в областта на 
мрежовата и информационната 
сигурност. Те трябва също така да 
разполагат с необходимите 
управленски, административни и 
бюджетни умения за изпълнението 
на задачите, изброени в член 5. 
Членовете на съвета, назначени от 
Комисията, са най-малко с ранг на 
директор. Членове на съвета, 
назначени от държавите-членки са 
равностойни на членовете на съвета, 
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назначени от Комисията.
Институцията, която възнамерява 
да назначи член на съвета и негов 
заместник, представя своевременно 
преди назначаването информация 
относно степента на съответния 
опит и на експертните знания на 
кандидатите, така че другите 
държави-членки и Комисията да 
имат възможност да изкажат 
мнението си. Всяко обосновано 
възражение относно евентуалното 
назначаване на член на съвета ще 
бъде взето предвид от Комисията и 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Вж. отчасти изменение 6 на комисията BUDG и съображение 28. Би трябвало да се 
гарантира, че членовете на Управителния съвет имат  подходящо старшинство, 
което е залегнало в изискването за старшинство на представителите на Комисията 
(понастоящем става въпрос за двама генерални директори и един директор). 
Съответните национални степени ще трябва да бъдат определени на равнището на 
държавите-членки. Освен това би трябвало да има процедура за вземане предвид на 
възможни обосновани възражения по отношение на номиниран член на Управителния 
съвет. 

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мандатът на представителите на 
групите, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и в) е четири години. Той може да 
бъде подновяван само еднократно. В 
случай че даден представител 
прекрати своето участие в 
съответната група, Комисията 
назначава негов заместник.

3. Мандатът на членовете на 
Управителния съвет е четири години.
Техният мандат може да бъде 
подновяван само веднъж.

Or. en
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Обосновка

Вж. изменение 7 на комисията BUDG, което отразява премахването на 
представители на заинтересованите страни в Управителния съвет. 

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет избира свой 
председател и заместник-председател 
измежду членовете си за срок от три 
години, като този срок може да бъде 
подновяван. Заместник-председателят 
замества служебно председателя, ако 
последният не е в състояние да 
изпълнява своите задължения.

(не се отнася до българския текст)

Or. en

Обосновка

(не се отнася до българския текст)

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 9 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет взема 
решенията си с мнозинство на 
членовете си с право на глас.

1. Управителният съвет взема 
решенията си с мнозинство от
присъстващите членове с право на 
глас.

Or. en
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Обосновка

 За улесняване на вземането на решение, във връзка с други изменения на член 9.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За приемането на процедурния 
правилник, вътрешния правилник за 
дейността на Агенцията, бюджета, 
годишната работна програма, както и за 
назначаването, удължаването на 
мандата и освобождаването на 
изпълнителния директор е необходимо 
мнозинство от две трети от всички 
членове на Управителния съвет с право 
на глас. 

2. За приемането на процедурния 
правилник, вътрешния правилник за 
дейността на Агенцията, бюджета, 
годишната работна програма, както и за 
назначаването, удължаването на 
мандата и освобождаването на 
изпълнителния директор, е необходимо 
мнозинство от две трети от 
присъстващите членове на 
Управителния съвет с право на глас.

Or. en

Изменение 77

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

  2a. За всяко гласуване в Управителния 
съвет е необходим кворум от две 
трети от членовете на 
Управителния съвет с право на глас 
или техните заместници. При липса 
на кворум председателят може да 
свика извънредно заседание, на което 
решенията могат да се вземат с 
кворум от една трета. Процедурният 
правилник предвижда съответен срок 
за даване на предизвестие за свикване 
на извънредно заседание.

Or. en
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Обосновка

Кворумът от две трети съответства на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 
2010/1092 относно създаването на Европейски съвет за системен риск.  Уточнението 
от страна на Съвета, че членовете може да бъдат представлявани от техните 
заместници, е вписано вече в член 6, параграф 1 и не е необходимо да се повтаря. 
Последните две изречения, които са повлияни от Регламента относно Европейския 
съвет за системен риск, имат за цел да допринесат за осигуряване на способността 
за вземане на решения. 

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Изпълнителен съвет
1. Създава се Изпълнителен съвет, 
съставен от членове на 
Управителния съвет, в това число 
двама представители на Комисията. 
Числеността му не превишава една 
трета от числеността на 
Управителния съвет. Съветът 
провежда заседания поне веднъж на 
три месеца. Председателят на 
Управителния съвет е също така 
председател на Изпълнителния 
съвет.
2. Управителният съвет предоставя 
на Изпълнителния съвет мандат, 
включващ най-малко следните задачи, 
без да се засягат задачите на 
изпълнителния директор:
а) мониторинг на изпълнението на 
решенията на Управителния съвет;
б) мониторинг на 
административните и бюджетни 
въпроси от името на Управителния 
съвет;
в) подпомагане и консултиране на 
изпълнителния директор;
г) предприемане на всички необходими 
мерки за добро управление на 



PE470.059v01-00 56/84 PR\875732BG.doc

BG

Агенцията в периодите между 
заседанията на Управителния съвет;
д) подготовка на решения, програми и 
дейности, които се приемат от 
Управителния съвет.
3. Всички документи, разпределени на 
членове на Изпълнителния съвет се 
разпределят същевременно на членове 
на Управителния съвет.  На всички 
членове на Управителния съвет е 
разрешено да присъстват на 
заседания на Изпълнителния съвет за 
тяхна сметка, но само членовете на 
Управителния съвет, които са 
членове и на Изпълнителния съвет, 
имат право на глас Изпълнителният 
съвет представя отчет за дейността 
на всяко заседание на Управителния 
съвет.
4. При необходимост председателят 
свиква Изпълнителния съвет, за да 
подготви решенията на 
Управителния съвет и да помага и 
консултира директора. Той приема 
решенията си с обикновено 
мнозинство.
5. Директорът участва в заседанията 
на Изпълнителния съвет, но няма 
право на глас.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 8 на комисията BUDG, с позоваване на междуинституционалната 
работна група, предложени изменения и части от Регламент (ЕО) № 2062/94 за 
създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа и Регламент 
(ЕО) № 168/2007 за създаване на Агенция на ЕС за основните права. Вж. също така 
проучването на ENISA, в което се отбелязва, че съставът на Управителния съвет е 
прекалено голям, въпреки това изглежда, че работи сравнително добре за момента. В 
проучването на ENISA се споменават опасения относно изключването от 
действителния процес на вземане на решение и факта, че Изпълнителният съвет 
ефективно измества Управителния съвет. Решение се предлага посредством 
системата за докладване от страна на Изпълнителния на Управителния съвет. 
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Изменение 79

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията се ръководи от 
изпълнителен директор, който е 
независим при изпълнението на своите 
задължения.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Обосновка

(Не се отнася до българския текст)  

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор се 
назначава и освобождава от 
Управителния съвет. Назначаването се 
извършва въз основа на списък от 
кандидати, предложени от Комисията, 
за срок от пет години, въз основа на 
заслуги и документирани 
административни и управленски 
умения, както и на специфични 
компетенции и опит. Преди 
назначаването избраният от 
Управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление
пред компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от неговите 
членове. 

2. Изпълнителният директор се 
назначава от Управителния съвет след 
потвърждение от Европейския 
парламент. Назначаването се извършва 
въз основа на списък от кандидати, 
предложени от Комисията, за срок от 
пет години, въз основа на заслуги и 
документирани административни и 
управленски умения, както и на 
специфични компетенции и опит. 
Комисията може да организира 
открит конкурс с цел съставяне на 
списък с подходящи кандидати. Преди 
назначаването избраният от 
Управителния съвет кандидат и 
останалите кандидати от списъка с 
кандидати, предложен от 
Комисията, бива поканен да направи 
изявления пред компетентния комитет 
на Европейския парламент и да 
отговори на въпроси, поставени от 
неговите членове.
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Or. en

Обосновка

Следва се моделът на член 51, параграф 2 от приетият със съвместно вземане на 
решение Регламент №1093/2010 относно Европейския банков орган. В текста на 
Съвета се изисква да се проведе открит конкурс, въз основа на който да бъдат 
подбрани кандидатите. Като се има предвид евентуаалното (и обяснимо) нежелание 
на подходящите кандидати да се подлагат на такъв тест е по-добре да се разреши на 
Комисията да подбира кандидатите, както го е правила преди, като й се предостави 
и възможността да организира конкурси по целесъобразност. За сравнение вж. 
международната работна група относно изслушването в Парламента на всички 
кандидати.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

  2a. Изпълнителният директор може 
да бъде освободен от длъжност 
единствено от управителния съвет.

Or. en

Обосновка

Предложението е свързано с член 55, параграф 5 от Регламент № 1093/2010 относно 
Европейския банков орган.  

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията прави оценка през 
деветте месеца, предшестващи 
изтичането на този период. При 
извършването на оценката Комисията 
се спира по-специално на: 

3. Най-късно шест месеца преди
изтичането на петгодишния период, 
посочен в параграф 2, Комисията, след 
като извърши оценка, внася доклад за 
оценка в Управителния съвет и в 
компетентната комисия на 
Европейския парламент.  В доклада за 
оценка Комисията се спира по-
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специално на: 

Or. en

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По предложение на Комисията и като 
се взема предвид доклада за оценка и 
само в случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, 
Управителният съвет може да удължава 
мандата на изпълнителния директор за 
не повече от три години.

4. По предложение на Комисията и като 
се взема предвид доклада за оценка и 
само в случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, 
Управителният съвет може да удължава 
мандата на изпълнителния директор за 
не повече от пет години, след като 
получи становището на Европейския 
парламент.

Or. en

Обосновка

Cf BUDG 9-10. 

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Управителният съвет уведомява 
Европейския парламент за намерението 
си да удължи мандата на изпълнителния 
директор. В рамките на един месец 
преди удължаването на неговия мандат 
изпълнителният директор може да бъде
поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на въпроси, 
поставени от неговите членове. 

5. Управителният съвет уведомява 
Европейския парламент за намерението 
си да удължи мандата на изпълнителния 
директор. В рамките на три месеца
преди удължаването на неговия мандат 
изпълнителният директор бива поканен 
да направи изявление пред 
компетентния комитет на Европейския 
парламент и да отговори на въпроси, 
поставени от неговите членове.
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Or. en

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако мандатът не бъде удължен, 
изпълнителният директор остава на 
поста си до назначаването на негов 
правоприемник.

6. Изпълнителният директор остава на 
поста си до назначаването на негов
приемник.

Or. en

Обосновка

Приемат се измененията на Съвета. 

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подготовката на работата на 
Управителния съвет и на 
Изпълнителния съвет;

Or. en

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изпълнението на работната програма 
и решенията, приети от Управителния 
съвет;

б) изпълнението на работната програма 
и решенията, приети от Управителния 
съвет и Изпълнителния съвет;
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Or. en

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) други задачи, възложени му по 
силата на настоящия регламент.

ж) други задачи, възложени му по 
силата на настоящия регламент, 
включително подготовката и 
актуализирането на многогодишната 
стратегия на Агенцията.

Or. en

Обосновка

 Вж. изменение 13 на комисията BUDG.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. При необходимост и в рамките на 
целите и задачите на Агенцията, 
изпълнителният директор може да 
сформира работни ad hoc групи, 
съставени от експерти. Управителният
съвет се информира предварително за 
това. Процедурите, по-специално 
относно състава, назначаването на 
експертите от изпълнителния директор 
и дейността на работните ad hoc групи, 
се определят във вътрешния правилник 
за дейността на Агенцията.

8. При необходимост и в рамките на 
целите и задачите на Агенцията, 
изпълнителният директор може да 
сформира работни ad hoc групи, 
съставени от експерти. 
Изпълнителният съвет се информира 
предварително за това. Процедурите, 
по-специално относно състава, 
назначаването на експертите от 
изпълнителния директор и дейността на 
работните ad hoc групи, се определят 
във вътрешния правилник за дейността 
на Агенцията.

Or. en
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Изменение 90

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Изпълнителният директор осигурява 
на Управителния съвет 
административен помощен персонал и 
други налични ресурси, когато е 
необходимо.

9. Изпълнителният директор осигурява 
на Управителния съвет и 
Изпълнителния съвет 
административен помощен персонал и 
други налични ресурси, когато е 
необходимо.

Or. en

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 11 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет учредява 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 
изпълнителния директор, съставена от 
експерти, представляващи уместни 
заинтересовани страни, например 
отрасъла на информационни и 
комуникационни технологии, 
потребителски групи, академични 
експерти в областта на мрежовата и 
информационна сигурност и органи за 
правоприлагане и защита на 
неприкосновеността на личния живот.

1. Управителният съвет учредява 
Постоянна група на заинтересовани 
страни по предложение на 
изпълнителния директор, съставена от 
всеобщо признати експерти, 
представляващи съответните 
заинтересовани страни, например 
отрасъла на информационните и 
комуникационните технологии, 
доставчици на мрежи за електронни 
телекомуникации или услуги, 
достъпни за обществеността, 
доставчиците на обществени 
електронни съобщителни мрежи или 
услуги, потребителски групи, 
академични експерти в областта на 
мрежовата и информационната 
сигурност и съответните органи, 
включително правоприлагащите 
органи и органите за защита на 
неприкосновеността на личния живот.

Or. en



PR\875732BG.doc 63/84 PE470.059v01-00

BG

Обосновка

Споменаването на „всеобщо признати“ има за цел да осигури високо равнище на 
експертен опит на членовете на постоянната група на заинтересованите страни. 
Останалите промени до голяма степен отразяват текста на Съвета.  Добавената 
от Съвета дума „в Съюза“ след правоприлагащите органи и органите за защита на 
неприкосновеността на личния живот не се приема, тъй като изглежда, че така се 
изключват националните органи.   

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 11 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Групата се председателства от 
изпълнителния директор. 

3. Групата се председателства от 
изпълнителния директор или лицето, 
определено от него.  

Or. en

Обосновка

Съветът предлага да се разреши на Управителния съвет (по предложение на 
изпълнителния директор) да делегира изцяло председателството на постоянната 
група на заинтересованите страни на член на тази група.  Председателството на 
групата обаче следва да бъде основна задача за изпълнителния директор. Въпреки 
това следва изрично да се заяви, че той може да назначи друго лице, което да 
председателства групата в отделни случаи.  

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 11 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мандатът на членовете на групата е с 
продължителност две години и
половина. Членовете на Управителния 
съвет не могат да бъдат членове на 
групата. Служителите на Комисията 
имат право да присъстват на срещите и 
да участват в работата на групата.

4. Мандатът на членовете на групата е с 
продължителност две години и 
половина. Членовете на Управителния 
съвет не могат да бъдат членове на 
групата. Служителите на Комисията и 
експертите от държавите-членки
имат право да присъстват на 
заседанията и да участват в работата на 
групата. Представители на други 
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органи, които не са членове на 
групата, но за които изпълнителният 
директор счете, че имат отношение, 
могат да бъдат поканени да 
присъстват на заседанията и да 
участват в работата на групата .

Or. en

Обосновка

Частично се приемат измененията на Съвета. Ограничението на Съвета за органи, 
„създадени съгласно правото на Съюза“, не се приема. 

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 12 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията извършва дейността си в 
съответствие със своята работна 
програма, която съдържа всички 
планирани дейности. Работната 
програма не възпрепятства Агенцията 
да осъществява непредвидени дейности, 
попадащи в обхвата на нейните цели и 
задачи, както и в границите на нейния 
бюджет. Изпълнителният директор 
уведомява Управителния съвет за 
дейностите на Агенцията, които не са 
предвидени в работната програма. 

1. Агенцията извършва дейността си в 
съответствие със своята работна 
програма, която съдържа всички 
планирани дейности. Работната 
програма не възпрепятства Агенцията 
да осъществява непредвидени дейности, 
попадащи в обхвата на нейните цели и 
задачи, както и в границите на нейния 
бюджет. Изпълнителният директор 
уведомява своевременно 
Изпълнителния съвет за дейностите на 
Агенцията, които не са предвидени в 
работната програма. По искане на 
Изпълнителния съвет членовете, 
представляващи най-малко една 
трета от всички членове с право на 
глас, въпросът дали непредвидена 
дейност може да бъде поета от 
Агенцията се решава от 
Изпълнителния съвет.  Всяко искане 
от такъв род се отправя не по-късно 
от десет дни след като 
изпълнителният директор 
информира Изпълнителния съвет 
относно непредвидената дейност. 
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Or. en

Обосновка

Работната програма се приема от Управителния съвет. Като се имат предвид 
задачите на агенцията, сравнени с тези на Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA), вероятността от непредвидени дейности (които 
все пак са в рамките на задачите на агенцията) може да нарасне. Поради това 
Изпълнителният съвет следва да разполага с възможността, ако е налице 
достатъчно малцинство, изискващо това, да реши своевременно дали определена 
непредвидена задача следва да бъде предприета или не.    

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 12 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор отговаря за 
изготвянето на проект на работна 
програма на Агенцията след 
предварителни консултации със
службите на Комисията. В срок до 15 
март всяка година изпълнителният 
директор представя на Управителния 
съвет проекта на работна програма за 
следващата година. 

2. Изпълнителният директор отговаря за 
изготвянето на проект на работна 
програма на Агенцията след 
предварителни консултации с 
Комисията. В срок до 1 март всяка 
година изпълнителният директор 
представя на Управителния съвет 
проекта на работна програма за 
следващата година. Изпълнителният 
директор гарантира, че в проекта за 
работна програма са предвидени ясни 
цели и показатели, необходими, за да 
бъде измерен успехът на дейностите 
на Агенцията.

Or. en

Обосновка

Текстът на Съвета се приема до голяма степен. 
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Изменение 96

Предложение за регламент
Член 12 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до 30 ноември всяка година 
Управителният съвет приема работната 
програма на Агенцията за следващата 
година, консултирайки се със службите 
на Комисията. Работната програма 
съдържа многогодишна визия. 
Управителният съвет гарантира 
съвместимостта на работната програма с 
целите на Агенцията, както и със
законодателните и политическите 
приоритети на Съюза в областта на 
мрежовата и информационната 
сигурност. 

3. Преди 30 ноември всяка година 
Управителният съвет приема работната 
програма на Агенцията за следващата 
година, като се консултира с Комисията. 
Работната програма включва както 
многогодишна визия и покрива всички 
аспекти на операциите, дейностите 
и ангажиментите на Агенцията. 
Управителният съвет гарантира, че 
работната програма ясно определя 
целите, които следва да се 
постигнат, ресурсите, които следва 
да се разпределят, начина, по който 
ще бъдат измерени резултатите от 
дейността на Агенцията, както и че
работната програма е съвместима с 
целите на Агенцията и със 
законодателните и политическите 
приоритети на Съюза в областта на 
мрежовата и информационната 
сигурност.

Or. en

Обосновка

Вж. част от изменение 11 на комисията BUDG, леко променено, за да се споменават 
„всички аспекти“ вместо „виртуални и невиртуални“. Приемат се измененията, 
предложени от Съвета. 

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 12 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Работната програма се организира в 
съответствие с принципа на управление 
по дейности (ABM). Тя съответства на 

4. Работната програма се организира в 
съответствие с принципа на управление 
по дейности (ABM), като се посочва 
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прогнозните отчети за приходите и 
разходите на Агенцията и на бюджета 
на Агенцията за същата финансова 
година.

предварителната оценка на 
човешките и финансовите ресурси, 
разпределени за всяка дейност. За 
целта изпълнителният директор 
определя, съгласувано с Комисията, 
специфични показатели за 
изпълнението, даващи възможност за 
ефективна оценка на постигнатите 
резултати. Тя съответства на 
прогнозните разчети за приходите и 
разходите на Агенцията и на бюджета 
на Агенцията за същата финансова 
година, включени в програмата.

Or. en

Обосновка

 Вж. изменение 11 на комисията BUDG.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 12 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След приемането Й от Управителния 
съвет, изпълнителният директор 
изпраща работната програма на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Комисията и на държавите-членки и я 
публикува.

5. След приемането Й от Управителния 
съвет, изпълнителният директор 
изпраща работната програма на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Комисията и на държавите-членки и я 
публикува. Той приема всяка покана на 
компетентната комисия на 
Европейския парламент да представи 
и осъществи размяна на мнения 
относно годишната работна 
програма.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 12 на комисията BUDG. 
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Изменение 99

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Изпълнителният директор 
подготвя и многогодишната 
стратегия на Агенцията и я 
представя на Управителния съвет 
след консултация с Европейския 
парламент и Комисията най-малко 8 
седмици преди съответното 
заседание на управителния съвет.

Or. en

Обосновка

Cf BUDG AM 13. 

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 13 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор ежегодно 
представя на Управителния съвет общ 
проектодоклад, обхващащ всички 
дейности на Агенцията през 
предходната година. 

1. Изпълнителният директор ежегодно 
представя на Управителния съвет общ 
проектодоклад, обхващащ всички 
дейности на Агенцията през 
предходната година и включващ доклад 
относно бюджетното и финансовото 
управление. Общият доклад включва 
специфични показатели за 
изпълнението, даващи възможност за 
ефективна оценка на постигнатите 
резултати.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 14 на комисията BUDG. Текстът на Съвета „Общият доклад измерва 
и представя въздействието от дейността на Агенцията през предходната година.“ 
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изглежда принципно идентичен по отношение на целта. 

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 14 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Искания за консултации и помощ, 
попадащи в обхвата на целите и 
задачите на Агенцията, се отправят към 
изпълнителния директор и се 
придружават с обща информация, 
разясняваща въпроса, който трябва да 
бъде разгледан. Изпълнителният 
директор уведомява Управителния 
съвет за получените искания и за 
последващите действия спрямо тях в 
разумни срокове. Ако Агенцията откаже 
искане, отказът трябва да бъде 
придружен с мотивация.

1. Искания за консултации и помощ, 
попадащи в обхвата на целите и 
задачите на Агенцията, се отправят към 
изпълнителния директор и се 
придружават с обща информация, 
разясняваща въпроса, който трябва да 
бъде разгледан. Изпълнителният 
директор уведомява Изпълнителния
съвет за получените искания, за 
потенциалното отражение върху 
ресурсите и, в разумен срок, за 
предприетите във връзка с тях 
последващи действия. Ако Агенцията 
откаже искане, отказът трябва да бъде 
придружен с мотивация.

Or. en

Обосновка

Като се изключи посочването на изпълнителния директор, изменението отразява 
текста на Съвета. 

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 14 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Исканията, посочени в параграф 1, 
могат да се отправят от:

заличава се

а) Европейския парламент; 
б) Съвета;
в) Комисията; 
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г) всеки компетентен орган, назначен 
от държава-членка, като например 
национален регулаторен орган, както 
е определено в член 2 от Директива 
2002/21/ЕО.

Or. en

Обосновка
Заличаване с цел опростяване, като се има предвид, че организациите, подпомагани 
от агенцията, произтичат от нейните задачи, и поради това би било излишно 
дублиране те да бъдат посочвани отново, както и че Агенцията не е задължена да 
реагира на всички искания. Обосновката, която агенцията трябва да представи при 
отказ на искане, може да бъде само това, че то не попада в кръга на нейните задачи 
и/или не е отправено от орган, посочен в задачите.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 14 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Практическите договорености за 
прилагането на параграфи 1 и 2, по-
специално относно представянето, 
подреждането в приоритетен ред, 
последващите действия и 
информирането на Управителния съвет 
относно исканията до Агенцията, се 
регламентират от Управителния съвет 
във вътрешния правилник за дейността 
на Агенцията.

3. Практическите договорености за 
прилагането на параграф 1, по-
специално относно представянето, 
подреждането в приоритетен ред, 
последващите действия и 
информирането на Изпълнителния и 
Управителния съвет относно исканията 
до Агенцията, се регламентират от 
Управителния съвет във вътрешния 
правилник за дейността на Агенцията.

Or. en

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор и 
длъжностните лица, временно 
командировани от държавите-членки, 

1. Членовете на Управителния съвет,
изпълнителният директор и 
длъжностните лица, временно 
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представят писмена декларация за 
ангажименти и писмена декларация за 
липса на каквито и да било преки или 
косвени интереси, които биха могли да 
се считат за накърняващи тяхната 
независимост. 

командировани от държавите-членки, 
представят декларация за ангажименти 
и декларация или за липсата или 
наличието на каквито и да било преки 
или косвени интереси, които биха могли 
да се считат за засягащи тяхната 
независимост, или за каквито и да 
било преки или косвени интереси, 
които биха могли да се считат за 
засягащи тяхната независимост.
Тези декларации са точни и 
изчерпателни, правят се писмено 
всяка година и се актуализират при 
необходимост.

Or. en

Обосновка

Приемат се промените на Съвета, като се добавя „точни и изчерпателни“ и 
изискване за актуализиране при необходимост. 

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Външните експерти, участващи в 
работни ad hoc групи, декларират на 
всяко заседание наличието на интереси, 
които биха могли да се считат за 
накърняващи тяхната независимост по 
отношение на точките от дневния ред, и 
се въздържат от участие в 
обсъждането на тези точки.

2. Членовете на Управителния и 
Изпълнителния съвет, външните 
експерти, участващи в ad hoc работни 
групи, и изпълнителният директор
декларират точно и изчерпателно най-
късно на всяко заседание наличието на 
интереси, които биха могли да се считат 
за засягащи тяхната независимост по 
отношение на точките в дневния ред.

Or. en

Обосновка

Промените на Съвета се приемат в значителна степен, като се добавя „точно и 
изчерпателно“. 



PE470.059v01-00 72/84 PR\875732BG.doc

BG

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Процедурата, свързана със 
заместването на член по време на 
заседание или въздържането му от 
участие в обсъжданията по такива 
точки, се определя от Управителния 
съвет във вътрешния правилник за 
дейността на Агенцията. 
Правилникът за дейността 
предвижда и възможността за 
независимо външно разглеждане на 
всички твърдения за конфликт на 
интереси. 

Or. en

Обосновка

Приема се текстът на Съвета, като се добавя възможността за независимо 
разглеждане на твърдения за конфликт на интереси. 

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 16 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията гарантира, че на 
обществеността и на заинтересованите 
страни се предоставя обективна, 
достоверна и леснодостъпна 
информация, по-специално по 
отношение на резултатите от нейната 
дейност, ако това е целесъобразно. Тя е 
длъжна също така да оповестява 
публично декларациите за интереси, 
подадени от изпълнителния директор 
и от длъжностните лица, временно 
командировани от държави-членки, 
заедно с декларациите за интереси, 

2. Агенцията гарантира, че на 
обществеността и на заинтересованите 
страни се предоставя подходяща, 
обективна, достоверна и леснодостъпна 
информация, по специално по 
отношение на резултатите от нейната 
дейност. Тя е длъжна също така да 
оповестява публично декларациите, 
направени в съответствие с член 15.
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подадени от експертите относно 
точките от дневния ред на 
заседанията на работни ad hoc групи.

Or. en

Обосновка

Приема се опростената версия на Съвета на последното изречение. В допълнение се 
заличава „за интереси“, за да се гарантира, че оповестяването включва и 
декларациите за поемане на задължение. 

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 14, Агенцията 
няма право да разкрива на трети страни 
информация, която обработва или 
получава, за която е поискано
поверително обработване.

1. Без да се засяга член 14, Агенцията 
няма право да разкрива на трети страни 
некласифицирана информация, която 
обработва или получава, за която е 
отправено обосновано искане за
поверително цялостно или частично 
обработване. Ако Агенцията прецени, 
че информацията може да бъде 
оповестена цялостно или частично, 
тя се консултира с страната, 
предоставила информацията, преди 
оповестяването.

Or. en

Обосновка

За да се подобри прозрачността, като се иска обяснение от лицето, поискало 
поверителност на причините за искането, и за да се даде възможност на агенцията 
да оповестява такава (некласифицирана от ЕС) информация след предварителни 
консултации ако реши, че информацията не е поверителна (като цяло или отчасти). 
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Изменение 109

Предложение за регламент
Член 17 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управителният съвет може да 
вземе решение да позволи на Агенцията 
да работи с класифицирана информация. 
В такъв случай Управителният съвет, в 
споразумение със съответните 
служби на Комисията, приема 
вътрешен правилник за дейността, като 
прилага принципите относно 
сигурността, заложени в Решение 
2001/844/EО на Комисията, ЕОВС, 
Евратом, от 29 ноември 2001 г. за 
изменение на нейния процедурен 
правилник. Това обхваща inter alia 
разпоредби за обмена, обработката и 
съхранението на класифицирана 
информация.

4. За да се позволи на Агенцията да 
работи с класифицирана информация, 
Управителният съвет, в споразумение с 
Комисията, приема вътрешен правилник 
за дейността, като прилага принципите 
относно сигурността, заложени в 
Решение 2001/844/EО на Комисията, 
ЕОВС, Евратом, от 29 ноември 2001 г. 
за изменение на нейния процедурен 
правилник. Това обхваща inter alia 
разпоредби за обмена, обработката и 
съхранението на класифицирана 
информация.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че агенцията може да работи с класифицирана от ЕС 
информация. Заличаването на Съвета на посочването на службите на Комисията се 
приема. 

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 19 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Приходите на Агенцията се състоят 
от вноска от бюджета на Европейския 
съюз, вноски от трети държави, вземащи 
участие в работата на Агенцията, както 
е предвидено в член 29, и вноски от 
държави-членки. 

1. Приходите на Агенцията се състоят 
от вноска от бюджета на Европейския 
съюз, вноски от трети държави, вземащи 
участие в работата на Агенцията, както 
е предвидено в член 29, и доброволни 
вноски от държавите-членки в пари или 
в друга форма. Държавите-членки, 
осигуряващи доброволни вноски, не 
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могат да предявяват претенции за 
специфични права или услуги в 
резултат от тези вноски.

Or. en

Обосновка

Добавянето на „в пари или в друга форма“ включва напр. командироването на 
експерти на разноски на тяхната служба, предоставянето на капацитет за 
компютърна обработка, плащане на наем или други вноски. Останалите промени са 
предложени от Съвета текстове, приети в голяма степен. 

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 19 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Този разчет за предвидените средства, 
който включва проект на щатно 
разписание, заедно с проект на работна 
програма, се предава в срок не по-късно 
от 31 март от Управителния съвет на 
Комисията и на държавите, с които 
Европейският съюз е сключил 
споразумения в съответствие с член 24.

6. Този разчет за предвидените средства, 
който включва проект на щатно 
разписание, заедно с проект на работна 
програма, се предава в срок не по-късно 
от 31 март от Управителния съвет на 
Комисията и на държавите, с които 
Европейският съюз е сключил 
споразумения в съответствие с член 28.

Or. en

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В срок до 1 юли след приключване на 
всяка финансовата година 
изпълнителният директор изпраща на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Комисията и на Сметната палата 
окончателните отчети заедно със 
становището на Управителния съвет.

7. В срок до 1 юли след приключване на 
всяка финансова година изпълнителният 
директор изпраща на Европейския 
парламент, на Съвета, на Комисията и 
на Сметната палата окончателните 
отчети, включително доклада относно 
бюджетното и финансовото 



PE470.059v01-00 76/84 PR\875732BG.doc

BG

управление за тази финансова година 
и наблюденията на Сметната 
палата, заедно със становището на 
Управителния съвет.

Or. en

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правен статус Правен статут и седалище

Or. en

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Седалището на Агенцията е в 
Брюксел.

Or. en

Обосновка

Следва се моделът на член 7 от приетият със съвместно вземане на решение 
Регламент №1093/2010 относно Европейския банков орган. Агенцията, която 
формално наследява ENISA като създадена съгласно регламента от 2004 г., следва да 
бъде разположена там, където може да действа най-ефективно и ефикасно в общ 
интерес на Съюза. Като се имат предвид напр. задачите и необходимостта от 
честни междуличностни контакти, подходящото местоположение е Брюксел.   
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Изменение 115

Предложение за регламент
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правилата и разпоредбите, 
приложими по отношение на 
длъжностните лица и други служители 
на Европейския съюз, се прилагат по 
отношение на персонала на Агенцията, 
включително нейния изпълнителния 
директор.

1. Правилата и разпоредбите, 
приложими по отношение на 
длъжностните лица и други служители 
на Съюза, се прилагат по отношение на 
персонала на Агенцията, включително 
нейния изпълнителния директор.

Or. en

Обосновка

Приема се изменението на Съвета.

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 27 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При обработка на данни, отнасящи се до 
физически лица, Агенцията е обект на 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 45/2001.

При обработка на данни, отнасящи се до 
физически лица, по-специално при 
изпълнението на задачите си,
Агенцията спазва принципите за 
защита на личните данни в, и е обект 
на разпоредбите на, Регламент (ЕО) 
№ 45/2001.

Or. en

Обосновка

Приемат се промените на Съвета, като се добавя „в“ след „защита на личните 
данни“ и се  добавят запетаи преди „и“ и след „на“. 
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Изменение 117

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Агенцията може да поддържа 
връзки и да си сътрудничи с други 
трети държави и да им позволи да 
участват в подходящи области от 
работата на Агенцията по 
целесъобразност. 

Or. en

Обосновка

За да се отрази задачата за подпомагане на международния диалог, сътрудничество 
и общ световен подход. 

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на три години от датата на 
учредяване, посочена в член 34, 
Комисията извършва оценка въз основа 
на условията, договорени с 
Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали една Агенция все още 
представлява ефективен инструмент и 
дали срокът на съществуването на 
Агенцията следва да се удължи 
допълнително извън определения в член 

1. В рамките на пет години от датата на 
учредяване, посочена в член 33, 
Комисията, като взема под внимание 
гледните точки на всички съответни 
заинтересовани страни, изисква 
независима оценка от трета страна
въз основа на условията, договорени с 
Изпълнителния съвет. Оценката 
анализира влиянието и ефективността 
на Агенцията при постигането на 
целите, посочени в член 2, както и 
ефективността на работните практики 
на Агенцията. Оценката служи за 
основа, за да се установи дали 
Агенцията е все още ефективен 
инструмент, дали нейното бюджетно 
планиране за следващите години е все 
така целесъобразно и дали срокът на 



PR\875732BG.doc 79/84 PE470.059v01-00

BG

34 срок. съществуване на Агенцията следва да се 
удължи допълнително извън посочения 
в член 33 срок. 

Or. en

Обосновка

Като се изключи посочването на изпълнителния директор,текстът отразява приети 
промени на Съвета. Идеята за независима оценка от трета страна се подкрепя и от 
проучването на ENISA. 

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет получава 
оценката и издава препоръки на 
Комисията за промени в настоящия 
регламент, в Агенцията и в нейните 
работни практики. Управителният съвет 
и изпълнителният директор вземат под 
внимание резултатите от оценката в 
многогодишните планове на Агенцията.

3. Управителният съвет получава 
оценката и представя на Комисията 
препоръки за промени в настоящия 
регламент, в Агенцията, в нейния 
бюджет и в нейните работни практики. 
Управителният съвет и изпълнителният 
директор вземат под внимание 
резултатите от оценката в 
многогодишните планове на Агенцията.

Or. en

Обосновка

Приема се изменението на Съвета.  

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сътрудничество на приемащите 
държави-членки

Сътрудничество на приемащите 
държави-членки и споразумение за 
седалището
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Or. en

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимите договорености 
относно помещенията, които ще 
бъдат предоставени на Агенцията в 
държавата-членка, в която се намира 
седалището Й, и относно 
съоръженията, които трябва да 
бъдат предоставени от тази 
държава-членка, както и 
специалните правила, приложими в 
тази държава-членка към 
изпълнителния директор, членовете 
на Управителния съвет, членовете на 
персонала на Агенцията и членовете 
на техните семейства, се 
установяват в споразумение за 
седалището между Агенцията и тази 
държава-членка, което ще бъде 
сключено след получаване на 
одобрение от Управителния съвет.

Or. en

Обосновка

Вж. за сравнение международната работна група и член 74 от приетият със 
съвместно вземане на решение Регламент №1093/2010 относно Европейския банков 
орган. 

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата-членка осигурява 
възможно най-добрите условия за 
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добрата работа на Агенцията, 
включително многоезиково училищно 
обучение с европейска насоченост и 
подходящи транспортни връзки.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 30, параграф 1а (нов)  

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 33 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията се учредява на […] за срок от 
пет години.

Агенцията се учредява на 13 септември 
2013 г. за срок от седем години.

(Or. en

Обосновка

С цел съгласуване на срока с Многогодишната финансова рамка, вж. препоръка 5 и др. 
в проучването на ENISA. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) е създадена 
през март 2004 г. за първоначален период от пет години, който впоследствие беше 
удължен през 2008 г. до март 2012 г. През септември 2010 г. Комисията внесе две 
предложения, като първото беше да се удължи отново периодът на съществуване на 
Агенцията за период от 18 месеца до септември 2013 г., а второто беше по-съществено 
– да се модернизира и рационализира агенцията. С единодушната подкрепа на 
Парламента беше решено първо да бъде одобрено продължаването на  мандата на 
Агенцията, за да се осигури непосредственото й бъдеще и да се предостави повече 
време на Парламента за започването на задълбочен дебат и анализ относно 
дългосрочното бъдеще на Агенцията.

Ако разгледаме второто предложение на Комисията – да се актуализира ролята на 
Агенцията, на първо място трябва да обмислим въпроса дали агенцията все още е 
необходима. В сравнително краткия си период на съществуване Агенцията осъществи 
ценен принос към мрежовата и информационната сигурност, но за докладчика е 
очевидно, че продължаването на съществуването на агенцията в настоящата й форма не 
би било осъществимо предложение с оглед справянето с новите предизвикателства на 
един непрекъснато развиващ се кибернетичен свят. След като бяха разгледани всички 
аргументи е очевидно, че Агенцията отговаря на конкретните потребности на равнище 
ЕС, като координира заинтересованите страни по-ефективно и ефикасно отколкото би 
могло да се постигне чрез сътрудничество в рамките на държавите-членки.

Комисията ITRE на Европейския парламент реши да проведе изслушване и поиска да 
актуално, независимо проучване относно различните аспекти на настоящото 
функциониране на Агенцията, включително начините, по които агенцията може да 
допринася ефективно към мрежовата и информационната сигурност в ЕС и в 
международен план. В искането за извършване на проучването се поставяше условието 
в него да се разгледат всички практически мерки, които биха спомогнали за 
ефективното функциониране на агенцията, включително въпроси, свързани с 
персонала, и бюджетни аспекти. Проучването беше извършено много подробно в 
рамките на изискванията на Парламента и беше върнато с 12 препоръки за подобряване 
на функционирането на Агенцията. Сред тях бяха препоръки да се осигури на 
Агенцията по-дълъг период на съществуване, по-малко неяснота относно ролята и 
целите в рамките на регламента и увеличен бюджет, за да изпълнява задачите си.

Освен това следва да бъдат предоставени допълнителни функции на Агенцията по 
отношение на екипите за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT), 
като гарантира, че всеки един от екипите на държавите-членки и на Съюза разполага с 
достатъчно модерен капацитет и че този капацитет съответства доколкото е възможно 
на капацитета на най-модерните CERT. Също така Агенцията следва да си сътрудничи 
с националните правоприлагащи органи и органи за защита на данните и на 
неприкосновеността на личния живот, така че на аспектите на мрежовата и 
информационната сигурност в борбата срещу киберпрестъпността да се обърне 
необходимото внимание, и следва да може да поема координираща роля за запълване 
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на пропуските в областите, в които не съществува друг компетентен орган на равнище 
ЕС и които попадат в сферата на дейност на Агенцията.   

Скорошен пример за това, който засяга както мрежовата сигурност, така и защитата на 
неприкосновеността на личния живот и на данните, е случаят със събирането на данни 
от безжични мрежи чрез идентични методи в няколко държави-членки.  Въпреки 
хармонизираното законодателство в ЕС относно защитата на данните не съществуваше 
друг орган на равнище ЕС, който да може да помага при координиране на общ анализ и 
реакция, което доведе до в много голяма степен различни национални подходи и 
съответно до различни равнища на защита на гражданите, както и излишна несигурност 
и сложност за съответните оператори.   

Мрежовата и информационна сигурност често предполага по-глобално измерение, 
както показаха последните събития, поради което Агенцията трябва да може да 
осъществява диалог и сътрудничество в трети държави и международни организации за 
разработването на по-общ подход спрямо потенциалните заплахи. 

Освен това промените в Телекомуникационната рамка от 2009 г. въведоха платформа за 
предоставяне на стандартизирана информация от  обществен интерес за всички 
потребители на интернет.   Като се има предвид, че мрежовата сигурност като цяло 
(общо благо) в крайна сметка и в много голяма степен зависи от действията на 
индивидуални потребители и от начина, по който те защитават своите устройства 
срещу заплахи, и като се има предвид рискът за самите отделни потребители от тези 
заплахи, следва да се използва възможността сега тази платформа да бъде активирана.  
Агенцията е в добра позиция да подпомага държавите-членки в съставянето на 
необходимата информация, която след това може да бъде разпространена сред 
отделните потребители.   

В допълнение към проучването редица други източници изтъкват елемент на неяснота 
около необходимата роля на агенцията. Изглежда има различаващи се мнения сред 
държавите-членки относно предназначението на Агенцията съгласно нейния правилник 
и тези различия допринесоха за затрудняване на работата на агенцията.  Важно е, че 
обсегът, задачите и целите на агенцията са изяснени, така че можем да използваме по 
най-добрия начин нейните ценни ресурси.  Докато се опитваме да намалим неяснотата 
и да осигурим по-ясно определение за ролята на Агенцията е важно да не направим 
регламента прекалено строг.  

Сферата на мрежовата и информационна сигурност се променя толкова бързо, че това, 
което е уместно днес, може да не е уместно в бъдеще, поради което агенцията трябва да 
има структура на управление с елемент на гъвкавост, за да може да се приспособява 
към тази среда. Тази бързо променяща се среда има последици и за продължителността 
на съществуване на агенцията.  Правилно беше предложено Агенцията да съществува 
за неопределен период, за да й се предостави по-голяма сигурност и ефективност в 
дългосрочното планиране. Макар това да са солидни аргументи, опитът показа, че на 
първо място се регламентът за Агенцията трябва да бъде преосмислен твърде скоро, за 
да може да не изостава от развитието на събитията. Това, че мандатът е ограничен във 
времето означава че трябва периодично да проверяваме дали Агенцията продължава да 
изпълнява целите си и ако е необходимо да ги актуализираме или да я закрием, ако тя 
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вече не отговаря на предназначението си.

На последно място, местоположението на Агенцията в Ираклион на гръцкия остров 
Крит е спорен въпрос. Макар напредъкът на технологиите да направи работата в 
отдалечени места по-лесно осъществима, срещите лице в лице не могат да бъдат 
заменени с нищо. Редица наблюдатели подчертаха важността на доверието в този свят 
и може да се каже, че при работата в мрежа е необходимо самият ти да се занимаваш с 
това, за да се защитава по-добре мрежовата сигурност. Особено тревожни са данните за 
пътуванията на персонала на Агенцията; както по отношение на разходите, така и 
навремето, прекарано в пътуване.  Дори само прегледът на данните за времето за 
пътувания в Агенцията показва, че Брюксел би бил далеч по-подходящо място от всяко 
друго.  Евентуално разполагане в Брюксел ще улесни способността на агенцията в 
много отношения, като например реакция на спешни искания в последния момент от 
институции на ЕС, поддръжка на мрежите с ключови контакти, присъствие на събития 
с ключово значение и гарантиране на това, че Агенцията се ползва с по-добро реноме, 
отколкото в момента. 

Този регламент, който предвижда агенция, формално наследяваща първоначалната 
Агенция, създадена с регламента от 2004 г., предлага добра възможност отново да 
преосмислим местоположението. Освен това Парламентът в ролята си на съзаконодател 
следва ясно да упражни тази своя отговорност, като играе роля и при определянето на 
седалището на органите, които приема да бъдат създадени, вместо да остави въпроса да 
се решава само между държавите-членки без публичен дебат. Поради това докладчикът 
препоръчва агенцията да бъде базирана в Брюксел. 


