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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 4 юни 2012 г. Комисията предложи регламент относно електронната идентификация 
и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар като 
последна от 12-те важни мерки, залегнали в Акта за единния пазар. Предложението 
отговаря на потребностите на участниците на цифровия пазар за гарантиране на 
изчерпателна правна рамка за сигурни и надеждни електронни трансакции на 
равнището на ЕС.

Целта на предложението е да се обезпечи, че гражданите и предприятията могат да 
използват националните схеми за електронна идентификация за достъп до публични 
услуги в други държави от ЕС, където тези схеми съществуват. Също така се създава 
вътрешен пазар за електронните подписи и свързаните удостоверителни онлайн услуги 
на трансгранично равнище, в частност като се гарантира, че тези услуги имат един и 
същи правен статут като традиционните процеси, свързани с хартиени носители. 
Новото законодателство на ЕС гарантира взаимното признаване на електронната 
идентификация и удостоверяването на автентичност.

Докладчикът по становището приветства предложението на Комисията в контекста на 
усилията за укрепване и завършване на функционирането на цифровия единен пазар 
чрез засилването на доверието в електронните трансакции. Значението на 
предложението за гражданите и предприятията, особено МСП, както и за националните 
органи, не трябва да се надценява.

При все това докладчикът е убеден, че предложената система може само да укрепи 
цифровия единен пазар и да позволи на участниците изцяло да се възползват от неговия 
потенциал при гарантиране на достатъчна правна сигурност, така че гражданите и 
дружествата да могат да се доверят на сигурни трансгранични електронни трансакции. 
Затова бяха предложени известни промени в процедурите за уведомяването и 
пояснения относно отговорността и защитата на личните данни. Същевременно следва 
да се избягва излишната бюрокрация и по-специално излишната тежест, падаща върху 
МСП. Докладчикът предложи редица изменения с оглед внасяне на подобрения в 
предложението на Комисията по отношение на тези аспекти.

В допълнение към това той предложи промени в разпоредбите, свързани с актовете за 
изпълнение и делегираните актове, предложени от Комисията, с оглед по-доброто 
отразяване на целите на член 290 от ДФЕС. По-конкретно, делегирането на 
законодателни правомощия на Комисията по редица въпроси не изглежда уместно; в 
някои случаи изглежда съществува необходимост от допълнително уточняване на 
съдържанието и на целта на делегирането.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

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 
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.

(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
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, при която сегашните 
стандарти по отношение на 
защитата на потребителите и 
данните не могат да бъдат 
нарушавани.

Изменение 2

Предложение за регламент
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Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Една от задачите на настоящия 
регламент е да премахне 
съществуващите бариери пред 
трансграничната употреба на 
използваните в отделните държави 
членки средства за електронна 
идентификация, така че да се осигури 
достъп най-малкото до обществените 
услуги. С него не се цели намеса в 
системите за управление на 
електронната самоличност и свързаните 
с тях инфраструктури на държавите 
членки. Целта на настоящия регламент е 
да гарантира, че при достъпа до 
трансгранични онлайн услуги, 
предлагани от държавите членки, е 
възможно да се осъществят сигурни 
електронна идентификация и 
електронно удостоверяване на 
автентичност.

(11) Една от задачите на настоящия 
регламент е да премахне 
съществуващите бариери пред 
трансграничната употреба на 
използваните в отделните държави 
членки средства за електронна 
идентификация, така че да се осигури 
достъп най-малкото до обществените 
услуги. С него не се цели намеса в 
системите за управление на 
електронната самоличност и свързаните 
с тях инфраструктури на държавите 
членки. Целта на настоящия регламент е 
да гарантира, че при достъпа до 
трансгранични онлайн услуги, 
предлагани от държавите членки, е 
възможно да съществува висока 
степен на сигурност за идентификация 
и електронно удостоверяване на 
автентичност, например чрез 
предвиждане на различни нива на 
сигурност, свързани с вида на 
услугата, за която се разрешава 
достъпът.

Обосновка

Изключително важно е да бъдат предвидени различни нива на защита. Предложеният 
регламент не уточнява до какъв вид услуги онлайн предоставя достъп електронната 
идентификация. Достъпът до лични и чувствителни данни трябва да бъде свързан с 
ниво на надеждност на удостоверяването на автентичност, различно от това, което 
се изисква за достъп до обща информация или до услуги за трансакции. 

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Една от задачите на настоящия 
регламент е да премахне 
съществуващите бариери пред 

(11) Една от задачите на настоящия 
регламент е да премахне 
съществуващите бариери пред 
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трансграничната употреба на 
използваните в отделните държави 
членки средства за електронна 
идентификация, така че да се осигури 
достъп най-малкото до обществените 
услуги. С него не се цели намеса в 
системите за управление на 
електронната самоличност и свързаните 
с тях инфраструктури на държавите 
членки. Целта на настоящия регламент е 
да гарантира, че при достъпа до 
трансгранични онлайн услуги, 
предлагани от държавите членки, е 
възможно да се осъществят сигурни 
електронна идентификация и 
електронно удостоверяване на 
автентичност.

трансграничната употреба на 
използваните в отделните държави 
членки средства за електронна 
идентификация, така че да се осигури 
достъп най-малкото до обществените 
услуги. С него не се цели намеса в 
системите за управление на 
електронната самоличност и свързаните 
с тях инфраструктури на държавите 
членки. Целта на настоящия регламент е 
да гарантира, че при достъпа до 
трансгранични онлайн услуги, 
предлагани от държавите членки, е 
възможно да съществува висока 
степен на сигурност за идентификация 
и електронно удостоверяване на 
автентичност, например чрез 
предвиждане на различни нива на 
сигурност, свързани с вида на 
услугата, за която се разрешава 
достъпът.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Предложението за регламент не предвижда средства, с които дадена държава 
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членка може да оспори техническото съответствие на схемата за електронна 
идентификация, за която се извършва уведомяването. Този пропуск може да насърчи 
разпространението в ЕС на несъответстващи схеми. Очакваното хармонизиране, 
което се въвежда с регламента, може да се превърне в заобикаляне на националното 
законодателство и да насърчи явления като търсенето на най-благоприятната 
правна система („forum shopping“).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Принципите за достъпност и 
проектиране за всички следва да 
бъдат интегрирани при 
разработването на правни мерки 
относно електронната 
идентификация на равнището на 
Съюза.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 7

Предложение за регламент



PE510.497v03-00 8/44 AD\941521BG.doc

BG

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) За подробното, гъвкаво и срочно 
уточняване на някои технически 
аспекти на настоящия регламент, в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
на Комисията следва да се делегират 
правомощия да приема актове във 
връзка с оперативната съвместимост на 
електронната идентификация; мерките 
за сигурност, изисквани от 
доставчиците на удостоверителни 
услуги; признатите независими 
органи, отговарящи за одитирането 
на доставчиците на услуги; 
доверителните списъци; изискванията, 
свързани с равнището на сигурност на 
електронните подписи; изискванията
към квалифицираните удостоверения за 
електронни подписи, тяхното 
валидиране и съхраняване; органите, 
отговорни за сертифицирането на 
устройства за създаване на 

(49) За подробното, гъвкаво и срочно 
уточняване на някои технически 
аспекти на настоящия регламент, в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
на Комисията следва да се делегират 
правомощия да приема актове във 
връзка с оперативната съвместимост на 
електронната идентификация;
доверителните списъци; изискванията 
към квалифицираните удостоверения за 
електронни подписи, тяхното 
валидиране и съхраняване; органите, 
отговорни за сертифицирането на
устройства за създаване на 
квалифицирани електронни подписи;
квалифицираните удостоверения за 
електронни печати; оперативната 
съвместимост между услугите по 
доставяне. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
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квалифицирани електронни подписи; и 
изискванията, свързани с равнището 
на сигурност на електронните 
печати и на квалифицираните 
удостоверения за електронни печати;
оперативната съвместимост между 
услугите по доставяне. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище.

консултации, включително на експертно 
равнище.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С настоящия регламент се определят 
правилата за електронна идентификация 
и електронни удостоверителни услуги 
при електронни трансакции с цел да се 
развие цифровият единен пазар чрез 
гарантиране на висока степен на 
сигурност и укрепване на доверието и 
вярата в трансграничните 
електронни трансакции в цифровата 
среда.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С настоящия регламент се гарантира, 
че удостоверителните услуги и 
продукти, които отговарят на 
изискванията на настоящия регламент,
са разрешени за свободно движение на 
вътрешния пазар.

4. С настоящия регламент се гарантира, 
че удостоверителните услуги и 
продукти, които отговарят на 
изискванията на настоящия регламент,
се движат свободно на вътрешния 
пазар.

Изменение 13

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 

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 
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доставчици на удостоверителни услуги. доставчици на удостоверителни услуги. 
Настоящият регламент се прилага за 
удостоверителни услуги, 
предоставяни на обществеността.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящият регламент не се 
прилага за удостоверителни услуги, 
използвани единствено за тестване, 
обучение или научноизследователски 
цели.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) „доставчик на удостоверителни 
услуги“ означава субект, физическо 
или юридическо лице, което предоставя
най-малко една удостоверителна 
услуга;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „създател на печат“ означава 
юридическо лице, което създава 
електронен печат;

(19) „създател на печат“ означава
субект или юридическо лице, което 
създава електронен печат;
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) „електронен документ“ означава
документ в какъвто и да било 
електронен формат;

(27) „електронен документ“ означава
отделна съвкупност от 
структурирани данни в какъвто и да 
било електронен формат;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 31 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) „нарушаване на сигурността“ 
означава свързан със сигурността 
инцидент, който води до случайно 
или неправомерно унищожаване, 
загуба, промяна, неразрешено 
разкриване или достъп до лични 
данни, които се предават, съхраняват 
или обработват по друг начин.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Продуктите, които отговарят на 
изискванията на настоящия регламент,
са разрешени за свободно движение на 
вътрешния пазар.

2. Продуктите, които отговарят на 
изискванията на настоящия регламент,
се движат свободно и сигурно на 
вътрешния пазар.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 а
Обработка и защита на данни

1. Доставчиците на удостоверителни 
услуги, емитентите, службите за 
валидиране, доверяващите се страни 
и надзорните органи гарантират 
добросъвестната и законосъобразна 
обработка на лични данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО. 
Обработката е строго ограничена до 
минималния набор от данни, 
необходим за издаването и 
поддържането на електронна 
идентификация или удостоверение, за 
валидирането на електронна 
идентификация или за 
предоставянето на удостоверителна 
услуга.
2. Доставчиците на удостоверителни 
услуги, емитентите, службите за 
валидиране гарантират 
поверителността и цялостността 
на данните, свързани с лицето, на 
което се издава електронната 
идентификация или се предоставя 
удостоверителната услуга.
3. Без да се засяга правната сила, 
дадена на псевдонимите според 
националното законодателство, 
държавите членки не 
възпрепятстват емитентите да 
посочват в средствата за електронно 
удостоверяване псевдоним вместо или 
в допълнение към името на 
притежателя, и не възпрепятстват 
доставчиците на удостоверителни 
услуги да посочват в удостоверението 
за електронен подпис псевдоним 
вместо името на титуляря на 
електронния подпис.
4. Службите за валидиране не трябва 
да събират или запазват данни, 
които са повече от необходимите за 
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процеса на валидиране. Службите за 
валидиране не трябва да изготвят 
профил на титулярите, 
доверяващите се страни или други 
клиенти. Регистрите могат да бъдат 
запазвани с цел откриване на измами 
или намеси, но за не повече от 90 дни.
5. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги съхраняват 
документи или информация, свързани 
с предоставена услуга, съгласно 
националното законодателство. След 
приключването на дейността си 
доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги депозират 
тези документи и данни при 
надзорния орган.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4б
Право на достъп и информация за 
потребителя на удостоверителни 

услуги
Доставчиците на удостоверителни 
услуги предоставят на 
потребителите най-малко 
информация относно събирането, 
съобщаването и съхранението на 
личните им данни, както и относно  
процедурата на проверка, която се 
въвежда.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимно признаване и приемане Взаимно признаване на средства за 
електронна идентификация

Изменение 26

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
позволяват 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 осигурява същата или по-висока 
степен на гарантираност и 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.

Изменение 27

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, за които в уведомяващата 
държава членка се позволява
електронна идентификация;
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Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) средствата за електронна 
идентификация предвиждат 
различни нива на сигурност, свързани 
с вида на услугата, за която се 
разрешава достъпът.

Обосновка

Изключително важно е да бъдат предвидени различни нива на защита. Предложеният 
регламент не уточнява до какъв вид услуги онлайн предоставя достъп електронната 
идентификация. Достъпът до чувствителни лични данни трябва да бъде свързан с 
ниво на надеждност на удостоверяването на автентичност, различно от това, което 
се изисква за достъп до обща информация. Процесът на разпознаване на 
автентичността следва да бъде замислен с цел осигуряване на подходящо ниво на 
сигурност и в съответствие с вида на услугите, до които гражданите имат достъп.

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) уведомяващата държава членка 
гарантира наличието на възможност за
удостоверяване на автентичност онлайн
по всяко време и безплатно, така че 
всяка доверяваща се страна да може да 
валидира получените в електронна 
форма данни за идентификация на лица.
Държавите членки не налагат никакви 
специфични технически изисквания за
установени извън тяхната 
територия доверяващи се страни, 
които възнамеряват да извършват 
такова удостоверяване на автентичност. 
Ако схемата за идентификация, за 
която е извършено уведомяване, или 
възможността за удостоверяване на 
автентичност е нарушена или 

г) уведомяващата държава членка 
гарантира наличието на удостоверяване 
на автентичност онлайн, така че всяка 
доверяваща се страна, установена 
извън територията на тази държава 
членка, да може да валидира 
получените в електронна форма данни 
за идентификация на лица. Такова 
удостоверяване на автентичността 
се предоставя безплатно при достъп 
до онлайн услуга, предоставяна от 
орган от публичния сектор. 
Държавите членки не налагат
неоснователно никакви специфични 
технически изисквания за доверяващи 
се страни, които възнамеряват да 
извършват такова удостоверяване на 
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частично застрашена, държавите 
членки незабавно преустановяват или 
отменят нея или съответните 
застрашени части и съгласно член 7 
информират останалите държави 
членки и Комисията;

автентичност;

Обосновка

Еднозначното приписване на данните за идентификация на лицето на самото лице би 
изисквало много високо равнище на цялостна проверка (поне степен 4) и това не 
съответства на използването на различни степени на гарантираност. Равнището на 
сигурност, което се прилага при приписването на данни, следва да се основава на 
степента на гарантираност. Това равнище следва винаги да е минимумът, който се 
изисква за защита на интересите на доверяващата се страна. Тук е важен и 
въпросът за свеждане на данните до минимум.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – букви а)―в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Уведомяващата държава членка 
изпраща на Комисията следната 
информация и също така незабавно
съобщава за всички последващи 
изменения в нея:

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

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

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

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

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

в) информация за субекта или 
субектите, които извършват 
проверката на данните за 
идентификация на лицето;

Обосновка

Тези промени допълват промените, извършени в други членове относно 
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„електронната идентификация“, и потвърждават, че „еднозначното“ приписване не 
съответства на степента на гарантираност.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) описание на схемата за електронна 
идентификация, за която се извършва 
уведомяване, включително 
различните нива на сигурност, 
свързани с вида на услугите, за които 
се разрешава достъп;

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на възможността за 
удостоверяване на автентичност;

г) описание на възможността за 
удостоверяване на автентичност, като 
се вземат предвид различните нива на 
сигурност, необходими за достъп;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако Комисията получи уведомление 
след изтичане на периода, посочен в 
параграф 2, тя внася изменения в 
списъка в срок от три месеца.

3. Ако Комисията получи уведомление 
след изтичане на периода, посочен в 
параграф 2, тя внася изменения в 
списъка в срок от един месец.

Изменение 34

Предложение за регламент
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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, 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.

Обосновка

Определянето на обстоятелствата и процедурите за уведомяването надхвърля 
прилагането на предложения регламент и затова не следва да бъде поверено на 
Комисията чрез предоставянето й на изпълнителни правомощия по силата на член 
291 от ДФЕС.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Координация Координация и оперативна 
съвместимост

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Стандартите за обезпечаване на техническа оперативна съвместимост трябва да 
бъдат технологично неутрални, за да зачитат различните решения на държавите 
членки при разработването на техните национални системи за идентификация и 
електронно удостоверяване.

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случай, че дадена схема за 
електронна идентификация не 
премине предварителната 
технологична проверка по отношение 
на неутралността и оперативната 
съвместимост, предмет на 
отговорността на държавите членки 
в рамките на механизма за 
сътрудничество, посочен в алинея 1, 
същата не подлежи на нотифициране 
съгласно член 7 за целите на 
взаимното признаване по член 5.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Моделът на оперативна съвместимост ще бъде ключът към успеха на регламента. 
Изисква се допълнително обсъждане между държавите членки, за да се определи 
какво е необходимо да се включи в модела и как следва да работи той.

Изменение 39

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 нива на сигурност.

Обосновка

Съгласно член 290 от ДФЕС целите, съдържанието, обхватът и 
продължителността на делегирането се определят изрично в законодателните 
актове. Изменението внася яснота по отношение на делегирането.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Доставчикът на удостоверителни 
услуги носи отговорност съгласно 
националното право за щети, причинени 
на субект или физическо или 
юридическо лице поради неизпълнение 
на задълженията по член 15, параграф 1, 
освен ако може да докаже, че не е 
действал небрежно.
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчикът на квалифицирани 
удостоверителни услуги носи 
отговорност за всички преки щети, 
причинени на физическо или 
юридическо лице поради неизпълнение 
на изискванията на настоящия 
регламент, и по-специално на член 19, 
освен ако може да докаже, че не е 
действал небрежно.

2. Доставчикът на квалифицирани 
удостоверителни услуги носи 
отговорност за всички щети, причинени 
на физическо или юридическо лице 
поради неизпълнение на изискванията 
на настоящия регламент, и по-
специално на член 19, освен ако може да 
докаже, че не е действал небрежно.

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящият регламент не засяга 
Регламент (ЕО) № 864/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 юли 2007 година относно 
приложимото право към 
извъндоговорни задължения (Рим ІІ)1

и особено правото, което съгласно 
член 4 от Регламента Рим ІІ е 
приложимо към извъндоговорни 
задължения, произтичащи от 
непозволено увреждане.
__________________
1Регламент (ЕО) № 864/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 юли 2007 г. относно 
приложимото право към 
извъндоговорни задължения (Рим ІІ), 
OВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40.
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Обработка и защита на данни

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

(Вж. изменението на член 4а (нов))

Изменение 44

Предложение за регламент
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Член 12 - параграф 1

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.

До предоставяните удостоверителни 
услуги и използваните продукти за 
крайния потребител се осигурява 
достъп за лица с увреждания, освен ако 
това е технически невъзможно.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията определя и присъжда 
знак за доверие за разграничаване на 
продукти и услуги, достъпни за лица с 
увреждания.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Органите по стандартизация на 
ЕС са отговорни за разработването 
на критерии за оценка за продукти и 
услуги, достъпни за лица с 
увреждания.

Изменение 47

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 

1. Държавите членки определят 
подходящ орган, установен на тяхна 
територия, или по взаимно съгласие — в 
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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.

друга държава членка под 
отговорността на държавата членка, 
която го е определила. На надзорните 
органи се дават правомощия за 
осъществяване на надзор и провеждане 
на разследвания, необходими за 
изпълнението на техните задачи.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки определят 
подходящ орган, установен на тяхна 
територия, или по взаимно съгласие — 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. 
Държавите членки съобщават на 
Комисията наименованията и 
адресите на определените от тях 
надзорни органи.

(Вж. изменението на параграф 4)

Обосновка

Преструктуриране с цел по-голяма яснота: параграф 1 се отнася до определянето на 
надзорни органи. Разпоредбата е преместена от параграф 4, тъй като се отнася до 
същия въпрос.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 39, параграф 2, 
относно специалните средства за 
надзор.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Изглежда ненужно обременяващо да се изисква годишният доклад да се представя и 
на държавите членки.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

(Вж. изменението на параграф 1)

Изменение 52

Предложение за регламент
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Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Съгласно член 290 един законодателен акт може да делегира на Комисията 
правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват 
или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт. 
Предлаганото делегиране би надхвърлило допълването или изменението на 
несъществени елементи от предложения регламент.

Изменение 53

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.

Обосновка

Определянето на обстоятелствата и процедурите за доклада надхвърля прилагането 
на предложения регламент и затова не следва да бъде поверено на Комисията чрез 
предоставянето й на изпълнителни правомощия по силата на член 291 от ДФЕС.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Надзорните органи си сътрудничат в 
обмена на добри практики и в най-
краткия възможен срок си предоставят 
взаимно информацията и съдействието, 
необходими за последователното 
осъществяване на техните дейности, 
посочени в член 13. Взаимопомощта 
обхваща по-специално искания за 
информация, както и надзорни мерки, 
като искания за извършване на 
инспекции, свързани с одити на 
сигурността, както е посочено в 
членове 15, 16 и 17.

Изменение 55

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

Обосновка

Определянето на форматите и процедурите за оказване на взаимопомощ надхвърля 
прилагането на предложения регламент и затова не следва да бъде поверено на 
Комисията чрез предоставянето й на изпълнителни правомощия по силата на член 
291 от ДФЕС.

Изменение 56

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

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

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

Изменение 57

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. 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.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Съгласно член 290 един законодателен акт може да делегира на Комисията 
правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват 
или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт. 
Предлаганото делегиране би надхвърлило допълването или изменението на 
несъществени елементи от предложения регламент.

Изменение 59

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.

Обосновка

Определянето на обстоятелствата и процедурите, включително крайните срокове, 
надхвърля прилагането на предложения регламент и затова не следва да бъде 
поверено на Комисията чрез предоставянето й на изпълнителни правомощия по 
силата на член 291 от ДФЕС.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 5
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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

Обосновка

Съгласно член 290 един законодателен акт може да делегира на Комисията 
правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват 
или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт. 
Предлаганото делегиране би надхвърлило допълването или изменението на 
несъществени елементи от предложения регламент.

Изменение 61

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.

Обосновка

Определянето на обстоятелствата и процедурите надхвърля прилагането на 
предложения регламент и затова не следва да бъде поверено на Комисията чрез 
предоставянето й на изпълнителни правомощия по силата на член 291 от ДФЕС.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги уведомяват 
надзорния орган за своето намерение да 
започнат да предоставят квалифицирана 
удостоверителна услуга и му представят 
доклад от одит на сигурността, 
извършен от признат независим орган, 
както е предвидено в член 16, 
параграф 1. Доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
могат да започнат да предоставят 
квалифицирана удостоверителна услуга 
след като уведомят надзорния орган и 
му представят доклад от одит на 
сигурността.

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги уведомяват 
надзорния орган за своето намерение да 
започнат да предоставят квалифицирана 
удостоверителна услуга и му представят 
доклад от одит на сигурността, 
извършен от признат независим орган, 
както е предвидено в член 16, 
параграф 1. Доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
могат да започнат да предоставят 
квалифицирана удостоверителна услуга 
след положителен резултат от 
проверката по параграф 3.

Обосновка

Изглежда преждевременно да се разреши на доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги да започнат да предоставят квалифицирана 
удостоверителна услуга, след като са уведомили надзорния орган и са му представили 
доклад от одит на сигурността. Само доставчици на квалифицирани 
удостоверителни услуги, отговарящи на изискванията на регламента, следва да 
получат разрешение да започнат да предоставят квалифицирани удостоверителни 
услуги.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След представяне на необходимите 
документи на надзорния орган 
съгласно параграф 1 доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги се вписват в доверителните 
списъци, посочени в член 18, като се 
указва, че е подадено уведомление.

заличава се
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Изменение 64

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.

Обосновка

Определянето на обстоятелствата и процедурите, включително крайните срокове, 
надхвърля прилагането на предложения регламент и затова не следва да бъде 
поверено на Комисията чрез предоставянето й на изпълнителни правомощия по 
силата на член 291 от ДФЕС.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава, 
поддържа и публикува доверителни 
списъци, в които се съдържа 
информация за доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, които попадат в нейната 
компетентност, както и информация 
за предоставяните от тези доставчици 
квалифицирани удостоверителни 
услуги.

1. Всяка държава членка създава, 
поддържа и публикува доверителни 
списъци, в които се съдържа 
информация за доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, както е посочено в член 17, за 
които тя отговаря, в това число
информация, позволяваща
идентифицирането на доставчиците 
на квалифицирани удостоверителни 
услуги, и информация за техния 
квалифициран статут, както и 
информация за предоставяните от тези 
доставчици квалифицирани 
удостоверителни услуги.



AD\941521BG.doc 35/44 PE510.497v03-00

BG

Изменение 66

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) по отношение на риска от 
отговорност за причинени щети, както 
е посочено в член 8, параграф 2, 
поддържат достатъчни финансови 
ресурси или получават подходяща 
осигуровка за отговорност;

Обосновка

Предоставя се допълнителна подробност, необходима, за да се гарантира, че 
доставчиците на удостоверителни услуги знаят какво се изисква от тях.

Изменение 67

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) преди встъпването в договорни 
взаимоотношения информират всяко 
лице, което иска да използва 
квалифицирана удостоверителна услуга, 
за условията и реда за използване на 
тази услуга, включително всяко 
ограничаване на нейното използване;

Обосновка

Предоставя се допълнителна подробност, необходима, за да се гарантира, че 
доставчиците на удостоверителни услуги знаят какво се изисква от тях.

Изменение 68

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

съхранение на предоставените им данни 
във вид, позволяващ проверка, така че:

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

- те са публично достъпни за извличане 
само в случаите, когато е получено 
съгласие от лицето, с което са свързани
данните,

– само упълномощени лица могат да 
въвеждат информация и да внасят 
промени,

- само упълномощени лица могат да 
въвеждат информация и да внасят 
промени в съхранените данни,

– може да бъде проверена 
автентичността на информацията,

- може да бъде проверена 
автентичността на данните;

Обосновка

Предоставя се допълнителна подробност, необходима, за да се гарантира, че 
доставчиците на удостоверителни услуги знаят какво се изисква от тях.

Изменение 69

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) вземат мерки срещу фалшифициране 
и кражба на данни;

е) вземат подходящи мерки срещу 
фалшифициране и кражба на данни;

Обосновка

Предоставя се допълнителна подробност, необходима, за да се гарантира, че 
доставчиците на удостоверителни услуги знаят какво се изисква от тях.

Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) записват за подходящ интервал от 
време цялата релевантна информация 
във връзка с данните, издадени и 
получени от доставчик на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, и по-специално с оглед 

ж) записват и съхраняват достъпна за 
подходящ интервал от време, 
включително след прекратяване на 
дейностите на доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни 
услуги, цялата релевантна информация 
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предоставяне на доказателство при 
съдебни производства. Тези записи 
могат да бъдат направени по електронен 
път;

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

Обосновка

Предоставя се допълнителна подробност, необходима, за да се гарантира, че 
доставчиците на удостоверителни услуги знаят какво се изисква от тях.

Изменение 71

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) когато квалифицираната 
удостоверителна услуга включва 
издаването на квалифицирани 
удостоверения, се съставя и 
актуализира база данни за 
удостоверения.

Обосновка

Предоставя се допълнителна подробност, необходима, за да се гарантира, че 
доставчиците на удостоверителни услуги знаят какво се изисква от тях.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Обосновка

Съгласно член 290 един законодателен акт може да делегира на Комисията 
правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват 
или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт. 
Предлаганото делегиране би надхвърлило допълването или изменението на 
несъществени елементи от предложения регламент.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за допълнително 
уточняване на изискванията, посочени в 
приложение I, за да осигури 
необходимото адаптиране към 
развитието на технологиите.

Обосновка

Съгласно член 290 от ДФЕС целите, съдържанието, обхватът и 
продължителността на делегирането се определят изрично в законодателните 
актове. Изменението внася яснота по отношение на делегирането.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за установяване 
на конкретните критерии, на които 
трябва да отговарят определените 
органи, посочени в параграф 1.

3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за установяване 
на конкретните критерии, на които 
трябва да отговарят определените 
органи, посочени в параграф 1, за 
целите на извършване на 
сертифицирането по параграф 1.
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Обосновка

Съгласно член 290 от ДФЕС целите, съдържанието, обхватът и 
продължителността на делегирането се определят изрично в законодателните 
актове. Изменението внася яснота по отношение на делегирането.

Изменение 75

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 за целите на параграф 1. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

Обосновка

Определянето на обстоятелствата и процедурите надхвърля прилагането на 
предложения регламент и затова не следва да бъде поверено на Комисията чрез 
предоставянето й на изпълнителни правомощия по силата на член 291 от ДФЕС.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за допълнително 
уточняване на изискванията, посочени в 
параграф 1.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за допълнително 
уточняване на изискванията, посочени в 
параграф1, за да осигури необходимото 
адаптиране към развитието на 
технологиите.

Обосновка

Съгласно член 290 от ДФЕС целите, съдържанието, обхватът и 
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продължителността на делегирането се определят изрично в законодателните 
актове. Изменението внася яснота по отношение на делегирането.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за допълнително 
уточняване на изискванията, посочени в 
параграф 1.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за допълнително 
уточняване на изискванията, посочени в 
параграф1, за да осигури необходимото 
адаптиране към развитието на 
технологиите.

Обосновка

Съгласно член 290 от ДФЕС целите, съдържанието, обхватът и 
продължителността на делегирането се определят изрично в законодателните 
актове. Изменението внася яснота по отношение на делегирането.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за допълнително 
уточняване на изискванията, посочени в 
приложение ІІI, за да осигури 
необходимото адаптиране към 
развитието на технологиите.

Обосновка

Съгласно член 290 от ДФЕС целите, съдържанието, обхватът и 
продължителността на делегирането се определят изрично в законодателните 
актове. Изменението внася яснота по отношение на делегирането.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 38 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 82

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 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 8, 
параграф 3, член 18, параграф 5, член 
21, параграф 4, член 23, параграф 3, 
член 25, параграф 2, член 27, параграф 
2, 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 



AD\941521BG.doc 43/44 PE510.497v03-00

BG

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.

възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за прилагането 
на настоящия регламент, по-специално 
с оглед постигане на целта на 
регламента за развитие на цифровия 
единен пазар чрез укрепване на 
доверието в сигурните трансгранични 
електронни трансакции. Докладът 
отчита наред с другото развитията 
на пазара както и развитията от 
правно и технологично естество. 
Докладът се придружава още от 
подходящи законодателни 
предложения, ако това е необходимо.
Първият доклад се представя не по-
късно от две години след влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Следващите доклади се представят на 
всеки четири години след това.
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