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PR_COD_1amCom

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 електронната идентификация и удостоверителните услуги при 
електронни трансакции на вътрешния пазар
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0238),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0133/2012),

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

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 18.9.2012 
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 вътрешния пазар и защита на потребителите, 
комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0000/2013),

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

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

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

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Изграждането на доверие в онлайн 
средата е ключов фактор за 

(1) Изграждането на доверие в онлайн 
средата е ключов фактор за 

                                               
1 ОВ C 351, 15.11.2012 г., стр. 73.
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икономическото развитие. Липсата на 
доверие кара потребителите, 
предприятията и учрежденията да се 
колебаят при извършването на 
електронни трансакции и при 
въвеждането на нови услуги.

икономическото и социалното
развитие. Липсата на доверие кара 
потребителите, предприятията и 
учрежденията да се колебаят при 
извършването на електронни 
трансакции и при въвеждането на нови 
услуги.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Гарантирането, че всички 
граждани имат достъп до 
технологията и уменията, даващи им 
възможност да се възползват в 
еднаква степен от цифровите 
предложения и електронните услуги, 
е от жизнено значение, за да се 
осигурят равни възможности и 
приобщаване на всички части на 
обществото. 

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С Директива 2011/24/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 март 2011 година за 
упражняване на правата на 
пациентите при трансгранично 
здравно обслужване се установява 
мрежа от национални органи, 
отговорни за електронното 
здравеопазване. С оглед на повишаване 

заличава се
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на сигурността и гарантиране на 
приемственост при трансгранично 
здравно обслужване от мрежата се 
изисква да разработва насоки за 
трансграничен достъп до електронни 
здравни данни и услуги, включително 
чрез „общи мерки за идентифициране 
и проверка за автентичност с цел да 
се улесни възможността за предаване 
на данни при трансгранично здравно 
обслужване“. Взаимното признаване 
и приемане на електронната 
идентификация и електронното 
удостоверяване на автентичност са 
ключов фактор за превръщане на 
трансграничното здравно обслужване 
в реалност. Когато хората пътуват с 
цел лечение, тяхната здравна
документация трябва да бъде на 
разположение в държавата, където се 
извършва лечението. Това изисква 
солидна, сигурна и надеждна правна 
рамка по отношение на 
електронната идентификация.

Or. en

Обосновка

Директива 2011/24/ЕС съществува и се прилага със или без припомняне и затова 
позоваването следва да бъде заличено като ненужно.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Трансграничното използване на 
средства за електронна идентификация 
съгласно схема, за която е извършено 
уведомяване, налага държавите членки 
да си сътрудничат по отношение на 
техническата оперативна съвместимост. 
Това изключва наличието на 
специфични национални технически 
правила, изискващи, например, 
заинтересованите страни от друга 

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

държава членка да закупуват специален 
хардуер или софтуер за проверка и 
потвърждение на електронна 
идентификация, за която е извършено 
уведомяване. От друга страна, 
техническите изисквания за 
потребителите са неизбежни, тъй като 
се дължат на специфичните 
характеристики на конкретното 
средство (напр. смарткарти). Въпреки 
това процесът на изграждане на 
оперативна съвместимост трябва да 
зачита различните подходи, 
предприети от държавите членки 
при разработването на техните 
национални системи за електронна 
идентификация. Следователно 
стандартите за обезпечаване на 
техническа оперативна 
съвместимост трябва да бъдат 
технологически неутрални, за да 
зачитат различните решения на 
държавите членки, и следва да не 
изменят съществения план на тези 
системи. 

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Трансграничното използване на 
средства за електронна 
идентификация не следва да води до 
разкриване на лични данни, които не 
са необходими за услугата, която се 
предоставя. В тази връзка следва да се 
спазва принципа за минимализиране 
на данните.

Or. en
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Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Настоящият регламент следва да 
бъде неутрален по отношение на 
технологиите. Произтичащите от него 
правни последици следва да могат да се 
постигнат с каквито и да било 
технически средства при условие, че са 
спазени изискванията на настоящия 
регламент.

(21) Настоящият регламент следва да 
бъде неутрален по отношение на 
технологиите – във връзка както със 
системите за електронна 
идентификация, така и с 
удостоверителните услуги. 
Произтичащите от него правни 
последици следва да могат да се 
постигнат с каквито и да било 
технически средства при условие, че са 
спазени изискванията на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) В съответствие със задълженията, 
произтичащи от Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, която 
влезе в сила в ЕС, както и с 
предложението на Комисията за 
директива на Европейския парламент 
и на Съвета за достъпността на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор, лицата с 
увреждания следва да могат да 
използват предоставяните 
удостоверителни услуги и използваните 
продукти за крайния потребител на 
равни начала с останалите потребители.

Or. en
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Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Съгласно член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз при определянето и 
осъществяването на своите 
политики и дейности Съюзът трябва 
да взема предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, с осигуряването 
на адекватна социална закрила, с 
борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве. Понятията за достъпност и 
проектиране за всички следва да 
бъдат интегрирани при 
разработването на правни мерки 
относно електронната 
идентификация на равнището на 
Съюза.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Доставчикът на удостоверителни 
услуги контролира лични данни, поради 
което трябва да спазва задълженията, 
посочени в Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 година за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни. По-конкретно, 
събирането на данни следва да се сведе 
до минимума, необходим за целите на 

(24) Доставчикът на удостоверителни 
услуги контролира лични данни, поради 
което трябва да спазва задълженията, 
посочени в националното 
законодателство относно защитата 
на лични данни и в Директива 95/46/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 24 октомври 1995 година за защита 
на физическите лица при обработването 
на лични данни и за свободното 
движение на тези данни. По-конкретно, 
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предоставяната услуга. събирането и съхраняването на данни 
следва да се сведе до минимума, 
необходим за целите на предоставяната 
услуга.

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Високата степен на защита на 
данните чрез подходящи и 
хармонизирани стандарти е 
изключително важна при 
използването на схеми за електронна 
идентификация и удостоверителни 
услуги, тъй като и в двата случая се 
изисква обработване на лични данни. 
Подобно обработване ще се използва, 
наред с останалото, за най-надеждно 
идентифициране и удостоверяване на 
самоличността на лицата; освен 
това липсата на подходящи 
предпазни мерки би могла да доведе до 
значителни рискове за защитата 
като кражби на самоличност, 
фалшифициране или злоупотреби с 
електронните носители;

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 24 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24б) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално 
от Хартата на основните права на 
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Европейския съюз, и по-конкретно 
член 8 от нея.

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Всички доставчици на 
удостоверителни услуги следва да бъдат 
задължени да прилагат наличните добри 
практики по отношение на сигурността 
спрямо рисковете, свързани с тяхната 
дейност, така че да се стимулира
доверието на потребителите в единния 
пазар.

(26) Всички доставчици на 
удостоверителни услуги следва да бъдат 
задължени да прилагат наличните добри 
практики по отношение на сигурността 
спрямо рисковете, свързани с тяхната 
дейност, така че да се изгради доверието 
на потребителите в съответните 
услуги.

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(29) Един пробив в системите за
сигурност може, ако не бъде овладян 
по подходящ и навременен начин, да 
причини значителна икономическа 
загуба и социална вреда на 
засегнатите лица, включително 
кражба на самоличността. Затова 
незабавното уведомяване за пробиви в 
системите за сигурност и оценките на 
риска за сигурността са от съществено 
значение за предоставянето на 
адекватна информация на засегнатите 
страни в случай на пробив или 
нарушаване на цялостността на 
системите за сигурност, особено за да 
им се даде възможност да смекчат 
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потенциалните отрицателни 
ефекти.

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Настоящият регламент се прилага за 
електронна идентификация, 
предоставена от държавите членки,
издадена от друг орган по поръчка на 
държавите членки или издадена 
независимо, но призната от 
държавите членки, както и за 
установени в Съюза доставчици на 
удостоверителни услуги.

Or. en

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Определението за удостоверителна услуга в предложението на Комисията е много 
широко и се нуждае от изменение. Това малко изменение стеснява обхвата на 
регламента, но е необходимо по-нататъшна работа по определението за 
удостоверителна услуга.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 3 – точка 31 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) „пробив в системите за 
сигурност“ означава свързан със 
сигурността инцидент, който води до 
случайно или неправомерно 
унищожаване, загуба, промяна, 
неразрешено разкриване или достъп 
до данни, които се предават, 
съхраняват или обработват по друг
начин.

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) средствата за електронна 
идентификация са издадени или от
държавата членка, или от друг орган 
по поръчка на държавата членка, или 
са издадени независимо, но са 
признати от уведомяващата държава 
членка.

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) уведомяващата държава членка 
гарантира наличието на възможност за 
удостоверяване на автентичност онлайн 
по всяко време, така че всяка 
доверяваща се страна да може да 
валидира получените в електронна 
форма данни за идентификация на лица.
Държавите членки налагат такива
специфични технически изисквания
единствено за установени извън 
тяхната територия доверяващи се 
страни, които възнамеряват да 
извършват такова удостоверяване на 
автентичност, каквото е било 
договорено в съответствие с 
процедурите по член 8. Ако схемата за 
идентификация, за която е извършено 
уведомяване, или възможността за 
удостоверяване на автентичност е 
нарушена или частично застрашена, 
държавите членки незабавно 
преустановяват или отменят нея или 
съответните застрашени части и 
съгласно член 7 информират останалите 
държави членки и Комисията;

Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) правителствен орган, отговарящ за 
схемата за електронна идентификация, 
за която се извършва уведомяване;

Or. en
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Изменение 22
Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за улесняване на 
трансграничната оперативна 
съвместимост на средствата за 
електронна идентификация чрез 
определяне на технологически 
неутрални минимални изисквания за 
различните равнища на сигурност, 
които не могат да променят 
съществения план на националните 
схеми за електронна идентификация.

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. По отношение на трансграничния 
обмен на лични данни, необходими за 
гарантиране на оперативната 
съвместимост на средствата за 
електронна идентификация, 
разпоредбите на член 11, параграф 2 
се прилагат mutatis mutandis.

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на удостоверителни 
услуги и надзорните органи гарантират 
добросъвестната и законосъобразна 
обработка на лични данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО.

1. Доставчиците на удостоверителни 
услуги и надзорните органи гарантират 
добросъвестната и законосъобразна 
обработка на лични данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО и 
приложимото национално 
законодателство.

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Доставчиците на удостоверителни 
услуги гарантират поверителността и 
цялостността на данните, свързани с 
лицето, на което се предоставя 
удостоверителната услуга.

3. Доставчиците на удостоверителни 
услуги гарантират поверителността и 
цялостността на данните, свързани с 
лицето, на което се предоставя 
удостоверителната услуга, в частност 
като гарантират, че данните, 
използвани за създаване на 
удостоверителна услуга, не могат да 
бъдат извлечени.
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Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засяга правната сила, дадена 
на псевдонимите според националното 
законодателство, държавите членки не 
възпрепятстват доставчиците на 
удостоверителни услуги да посочват в 
удостоверението за електронен подпис 
псевдоним вместо името на титуляря на 
електронния подпис.

4. Без да се засяга правната сила, дадена 
на псевдонимите според националното 
законодателство, държавите членки не 
възпрепятстват доставчиците на 
удостоверителни услуги да посочват в 
удостоверението за електронен подпис 
псевдоним вместо името на титуляря на 
електронния подпис. Следователно 
обработваните данни се считат за 
лични данни, дори в случай че се 
използват псевдоними.

Or. en

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Право на достъп и информация за 
потребителя на удостоверителни 

услуги
Доставчиците на удостоверителни 
услуги предоставят на 
потребителите най-малко:
а) информация относно събирането, 
съобщаването и съхраняването на 
техните лични данни;
б) средствата за проверка на техните 
лични данни и за упражняване на 
техните права в областта на 
защитата на данните.
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Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Предоставяните удостоверителни 
услуги и използваните продукти за 
крайния потребител трябва да бъдат 
достъпни за лица с увреждания.

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Делегираните актове се заличават, тъй като докладчикът счита, че е необходимо 
допълнително уточняване на целта и обхвата на това делегиране. Комисията е 
приканена да доуточни целта, поради която предлага делегирани актове.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 13 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 34
Предложение за регламент
Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Актовете за изпълнение се заличават, тъй като докладчикът счита, че е необходимо 
допълнително уточняване на целта и обхвата на тези актове за изпълнение. 
Комисията е приканена да доуточни целта, поради която предлага делегирани актове.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случай на пробив в сигурността или 
нарушаване на цялостността, които 
имат съществено влияние върху 
предоставяната удостоверителна услуга 
или върху съхраняваните лични данни, 
доставчиците на удостоверителни 
услуги уведомяват незабавно и по 
възможност в срок от 24 часа след като 
научат за настъпилото събитие 
компетентния надзорен орган, 
компетентния национален орган в 
областта на информационната 
сигурност и други трети страни, като 
например органите по защита на 
личните данни. Когато такова 
уведомяване не може да бъде 
направено в срок от 24 часа, то следва 
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да бъде придружено от обяснение 
относно причините за забавянето.

Or. en

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато има вероятност пробивът в 
сигурността да засегне 
неблагоприятно потребителите на 
удостоверителни услуги, надзорният 
орган съобщава незабавно за пробива в 
сигурността на потребителите на 
удостоверителни услуги, за да им даде 
възможност да вземат необходимите 
предпазни мерки. Следва да се счита, 
че пробивът засяга неблагоприятно 
потребителите на удостоверителни 
услуги, когато би могъл да доведе 
например до кражба или 
фалшифициране на самоличността 
или до накърняване на репутацията.

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 38
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 40
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Това уточняване вече е направено в Регламент 765/2008, позоваване на който ще се 
направи впоследствие.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако проверката не приключи в 
едномесечен срок, надзорният орган 
информира доставчика на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, като посочва причините за 
забавянето и срока, в който проверката 
ще приключи. В случай че 
доставчикът на удостоверителни 
услуги е предоставил съответните 
документи, проверката приключва в 
срок от три месеца.

Or. en

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) записват за подходящ интервал от 
време цялата релевантна информация 
във връзка с данните, издадени и 
получени от доставчик на 

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

услуги, и по-специално с оглед 
предоставяне на доказателство при 
съдебни производства. Съхраняването 
на тази информация се ограничава 
строго до необходимия период и е в 
съответствие с принципа за 
минимализиране на данните. Тези 
записи могат да бъдат направени по 
електронен път;

Or. en

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 24 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 38 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощията да приема делегирани 
актове, посочени в член 8, параграф 3, 
член 13, параграф 5, член 15, 
параграф 5, член 16, параграф 5,
член 18, параграф 5, член 20, 
параграф 6, член 21, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 25, 
параграф 2, член 27, параграф 2, 
член 28, параграф 6, член 29, 

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

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

Or. en

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 38 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 38 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 3, член 13, параграф 5,
член 15, параграф 5, член 16, 
параграф 5, член 18, параграф 5, 
член 20, параграф 6, член 21, 
параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 25, параграф 2, член 27, 
параграф 2, член 28, параграф 6, 
член 29, параграф 4, член 30, 
параграф 2, член 31, член 35, параграф 3 
и член 37, параграф 3, влиза в сила, само 
ако Европейският парламент или 
Съветът не са повдигнали възражения в 
срок от два месеца след получаване на 
уведомлението за него или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 3, член 15, параграф 5, 
член 18, параграф 5, член 20, 
параграф 6, член 21, параграф 4, 
член 23, параграф 3, член 25, 
параграф 2, член 27, параграф 2, 
член 28, параграф 6, член 29, 
параграф 4, член 30, параграф 2, 
член 31, член 35, параграф 3 и член 37, 
параграф 3, влиза в сила, само ако
Европейският парламент или Съветът не 
са повдигнали възражения в срок от 
три месеца след получаване на 
уведомлението за него или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за прилагането 
на настоящия регламент. Първият 
доклад се представя не по-късно от 

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

години след влизането в сила на 
настоящия регламент. Следващите 
доклади се представят на всеки четири 
години след това, придружени при 
необходимост от подходящи 
законодателни предложения.

Or. en

Изменение 50
Предложение за регламент
Приложение 2 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) данните за създаване на електронен 
подпис, използвани за създаването на 
електронния подпис, са обезпечени в 
достатъчна степен и не могат да 
бъдат извлечени, а електронният подпис 
е защитен срещу подправяне, като се 
използва наличната към момента 
технология;

в) данните за създаване на електронен 
подпис, използвани за създаването на 
електронния подпис, не могат да бъдат 
извлечени, а електронният подпис е 
защитен срещу подправяне, като се 
използва наличната към момента 
технология;

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В ЕС няма цялостна трансгранична и междусекторна рамка по отношение на сигурните, 
надеждни и лесни за използване електронни трансакции, която да обхваща 
електронната идентификация, електронното удостоверяване на автентичност и 
удостоверителните услуги. Съществуващото законодателство на ЕС, по-специално 
Директива 1999/93/ЕО относно правната рамка на Общността за електронните подписи, 
по същество обхваща само електронните подписи.

В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа се посочват 
съществуващите пречки пред развитието на цифровите технологии и се предвижда 
създаването на законодателни актове относно такива удостоверителни услуги като 
електронните подписи и взаимното признаване на електронната идентификация и на 
електронното удостоверяване на автентичност, с което да се установи ясна правна 
рамка, да се премахнат разпокъсаността и липсата на оперативна съвместимост, да се 
даде тласък на идеята за цифровото гражданство и да се пресече киберпрестъпността. 
Законодателството, с което се гарантира взаимното признаване на електронната 
идентификация и удостоверяването на автентичност в целия ЕС, е залегнало и в Акта за 
единния пазар, както и в Пътната карта за стабилност и растеж. Европейският 
парламент многократно е подчертавал значението на сигурността на електронните 
услуги.

Предложението на Комисията се състои от две части. Първата акцентира върху 
взаимното признаване и приемане на равнището на ЕС на схемите за електронна 
идентификация, за които е извършено уведомяване. Втората част има за цел 
установяването на обща рамка за удостоверителните услуги като електронните 
подписи.

Докладчикът приветства предложението на Комисията като добра отправна точка и 
подкрепя усилията за създаване на правна рамка на равнището на ЕС. Той обаче счита, 
че както целите, така и съдържанието на предложението за регламент биха могли да 
бъдат допълнително изяснени; важно е законодателите внимателно да разгледат 
предложението в пълна степен. В настоящата му форма предложението на Комисията е 
прекалено неясно дефинирано, за да бъде правилно оценено от законодателите. По-
конкретно трябва да бъде изяснено определението за доверителни услуги. „Светът“ на 
доставчиците на доверителни услуги ще бъде различен в зависимост от избраното 
определение, а оттук и действащите лица, попадащи в приложното поле на регламента. 
Докладчикът предлага определението за доверителни услуги да се стесни.

Комисията счита, че регламентът е най-подходящият правен инструмент поради 
пряката му приложимост, която на свой ред би намалила правната фрагментираност и 
би предоставила по-голяма правна сигурност. При все че този хармонизиран подход би 
могъл да се счита, че е от полза за всички заинтересовани лица, докладчикът ще 
продължи да си задава въпроса дали един по-постепенен подход не би бил по-
конструктивен и дали даването на приоритет в предложението за регламент на 
определени трансгранични услуги не би било от полза за цялостния резултат.
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В много разпоредби на предложения регламент се дават правомощия на Комисията за 
приемане на делегирани актове или мерки за изпълнение. Докладчикът споделя 
мнението, че такива допълнителни актове и мерки биха могли да допринесат за 
еднаквото прилагане на регламента и могат да дадат възможност за по-нататъшно 
хармонизиране на националните практики въз основа на опита, натрупан, след като 
регламентът започне да се прилага, но докладчикът също така има резерви по 
отношение на подход, който разчита в толкова голяма степен на тях. Докладчикът би 
препоръчал критично отношение към предложените актове за изпълнение и поради 
това предлага изменения, които ще ограничат предложените актове стриктно до 
техническото изпълнение на въпросния правен акт по еднакъв начин.

По отношение на делегираните актове докладчикът би искал да извърши допълнителна 
оценка на необходимостта и обхвата на тези актове и предлага по-избирателен подход. 
Докладчикът предлага заличаване на определени делегирани актове, докато Комисията 
уточни допълнително предвидения им обхват и цел. Задълженията следва да бъдат 
определени във възможно най-голяма степен в самия основен акт, а не чрез делегирани 
актове. Поради сложността на тези актове докладчикът запазва възможността за 
допълнително разглеждане и на тези актове и предлагане на евентуални допълнителни 
корекции чрез изменения в проектодоклада на по-късен етап.

Докладчикът е наясно с икономическия и социалния потенциал на настоящото 
предложение, но също така е наясно с предизвикателствата, често много технически по 
своя характер, които трябва да бъдат преодолени, за да се постигне законодателен 
текст, който разкрива пълния си потенциал. По отношение на схемите за електронна 
идентификация е важно да се изгради оперативна съвместимост, без съществено да се 
изменят националните решения, избрани за електронна идентификация. Следователно 
съвместните стандарти за обезпечаване на техническа оперативна съвместимост следва 
да бъдат технологически неутрални, за да зачитат различните решения на държавите 
членки.

Друго предизвикателство също така ще бъде да се намери точният баланс между 
елементите на сигурност, които са от съществено значение за изграждането на доверие 
и приемането от страна на гражданите, и разходите и другите последици, до които те 
водят за съответните доставчици. В този контекст е важно също така да се разгледат 
въпросите, свързани с отговорността.

Накрая, докладчикът счита, че предоставяните удостоверителни услуги и продуктите за 
крайния потребител, използвани за предоставянето на тези услуги съгласно настоящия 
регламент, следва да бъдат достъпни за лица с увреждания. Физическото използване на 
устройствата следва да бъде достъпно за всяко лице, независимо дали е с физически 
увреждания или не. Докладчикът счита, че ефективното участие без бариери в 
европейския цифров единен пазар на хората с увреждания следва да бъде нещо 
обичайно в ерата на цифровите технологии.


