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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение за регламент цели да установи взаимно признаване на 
схемите за електронна идентификация, за които е извършено уведомяване, както и на 
електронните удостоверителни услуги с цел да се развие вътрешният цифров пазар. По 
този начин предложението разширява правната рамка на съществуващата 
Директива 1999/93/ЕО относно електронните подписи.

Докладчикът приветства предложението на Комисията, което се стреми да се справи с 
проблемите в съществуващата директива не само чрез укрепване на правната рамка, но 
също така и чрез въвеждане на все по-голяма правна сигурност. Ето защо докладчикът 
се съгласява с избора на регламент вместо директива.

Според докладчика регламентът е много необходима първа стъпка в развитието на 
добре функциониращ вътрешен цифров пазар, която ще улесни дружествата и 
потребителите при реализирането на трансгранични електронни трансакции и ще 
повиши доверието в електронните трансакции.

Докладчикът подкрепя усилията на Комисията за комбиниране на силно 
диференцираното използване на схемите за електронна идентификация в отделните 
държави членки със стабилен механизъм за взаимно признаване. 

Регламентът обаче не осигурява модел, който може да гарантира адекватно равнище на 
сигурност въз основа на съществуващия опит.

Поради тази причина докладчикът предлага да се въведат и определят равнищата на 
сигурност в рамките на регламента, за да се отстранят евентуалните неясноти и да се 
гарантира прилагането на регламента на практика. В резултат на това са заличени 
редица делегирани актове и актове за изпълнение.

Друг проблем на сигурността е свързан с регламентирането на удостоверителните 
услуги, като според докладчика би трябвало да бъде ясно дали удостоверителните 
услуги, които фигурират в доверителния списък, са одобрени или все още очакват 
потвърждение за съответствие.

По отношение на схемата за електронна идентификация и електронните 
удостоверителни услуги, предложените изменения целят да намалят излишната 
бюрокрация в механизмите за надзор, за да се намали тежестта върху държавите членки 
и дружествата и да се осигури ясен и прост координационен механизъм.

И накрая, измененията засягат въпроса за отговорността, която е твърде широко 
определена в предложението на Комисията, което би могло да създаде непредвидени 
пречки за по-нататъшното развитие на цифровата област. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С оглед на темповете на развитие 
на технологиите настоящият регламент 
следва да възприеме подход, който е 
открит към иновациите.

(20) С оглед на темповете на развитие 
на технологиите настоящият регламент 
следва да възприеме подход, който е 
открит към иновациите, но  постоянно 
е насочен главно към потребителите 
и техните интереси.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) В съответствие със задълженията, 
произтичащи от Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, която 
влезе в сила в ЕС, и в съответствие с 
предложението на Комисията 
относно достъпността на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор1, лицата с 
увреждания следва да могат да 
използват предоставяните 
удостоверителни услуги и използваните 
продукти за крайния потребител на 
равни начала с останалите потребители.
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__________________
1Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно достъпността на 
уебсайтовете на органите от 
обществения сектор. 
(COM(2012)0721).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Схемите за електронна 
идентификация следва да отговарят 
на Директива 95/46 на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 
октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и за свободното 
движение на тези данни1, която 
урежда обработването на лични 
данни, извършвано в държавите 
членки съгласно настоящия 
регламент и под надзора на 
компетентните органи на 
държавите членки, по-специално на 
независимите обществени органи, 
определени от държавите членки.
__________________
1Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването 
на лични данни и за свободното 
движение на тези данни, ОВ L 281, 
23.11.1995 г., стр. 31. 

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 25
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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 в държавите 
членки 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.

Обосновка

Докладчикът счита, че държавите членки трябва да си сътрудничат, за да може да 
се постигне хармонизация в областта на цифровите технологии.

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се даде възможност на 
Комисията и на държавите членки да 
направят оценка на ефективността на 
въведения с настоящия регламент 
механизъм за уведомяване в случай на 
пробиви, надзорните органи следва да 
предоставят обобщена информация на
Комисията и на Европейската агенция 
за мрежова и информационна сигурност
(ENISA).

(30) За да се даде възможност на 
Комисията и на държавите членки да 
направят оценка на ефективността на 
въведения с настоящия регламент 
механизъм за уведомяване в случай на 
пробиви, надзорните органи следва да 
предоставят обобщена информация на 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA).

Обосновка

Докладчикът счита, че е необходимо да се докладва само на едно звено за контакт.

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 49



AD\942897BG.doc 7/33 PE504.331v02-00

BG

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 
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.

заличава се

Обосновка

Докладчикът счита, че това трябва да бъде направено, преди регламентът да влезе в 
сила, и че за целта не следва да се използват делегирани актове (вж. следващото 
изменение).  Ето защо това съображение е излишно.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 8

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, електронното валидиране и 
проверка, електронните времеви печати, 
електронните документи, услугите по 
електронно доставяне и по 
удостоверяване на автентичността на 
уебсайтове.

Изменение 9
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, на тяхна отговорност или 
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доставчици на удостоверителни 
услуги.

под техен надзор.

Обосновка

Докладчикът счита, че държавите членки следва да имат възможността да възлагат 
електронната идентификация на трети страни, които са единствено под техен 
надзор.

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящият регламент се 
прилага за установените в Съюза 
доставчици на удостоверителни 
услуги.

Обосновка

Докладчикът би искал да уточни, че регламентът разглежда два различни въпроса.

Изменение 11

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, или 
негов псевдоним;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) „средство за 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
услуги, както е посочено в член 5;

Изменение 13

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 даден 
субект, физическо или юридическо 
лице и потвърждава данните на 
въпросното лице;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – 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 

(12) „удостоверителна услуга“ означава 
електронна услуга, състояща се, наред с 
другото, от 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 
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електронен подпис и електронен печат; електронен подпис и електронен печат;

Изменение 15

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 
една или повече удостоверителни 
услуги;

Изменение 16
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 или физическо
лице, което създава електронен печат;

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) „нарушение на сигурността на 
лични данни“ означава случайно или 
неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или 
достъп до лични данни, които се 
предават, съхраняват или 
обработват по друг начин;
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Изменение 18
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Според докладчика държавите членки следва да имат възможността да възлагат 
електронната идентификация на трети страни, които са единствено под техен 
надзор.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) уведомяващата държава членка
поема отговорност за:

д) освен ако може да установи, че не е 
действал небрежно, доставчикът на 
самоличност поема отговорност за:

Обосновка

Докладчикът счита, че държавите членки следва да имат възможността да възлагат 
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електронната идентификация на трети страни, за да се гарантира конкуренцията.

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) уведомяващата държава членка 
поема отговорност за създаването на 
надзорен механизъм за доставчика на 
самоличност и за надзора и 
докладването в съответствие с 
настоящия регламент.

Обосновка

Докладчикът отчита, че държавите членки трябва упражняват строг контрол върху 
своите доставчици на самоличност, за да се гарантира взаимното доверие между 
държавите членки.

Изменение 22
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 равнището 
на сигурност;

Обосновка

Докладчикът счита, че е необходимо равнището на сигурност да бъде включено в 
модела за оперативна съвместимост, за да се гарантира взаимно доверие.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
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Защита и обработване на личните 
данни;

1. Обработката на лични данни, 
извършвана от схемите за 
електронна идентификация, е в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО.
2. Обработката е добросъвестната и 
законосъобразна, както и строго 
ограничена до минималния набор от 
данни, необходим за издаването и 
поддържането на удостоверение или 
за предоставянето на услуга за 
електронна идентификация.
3. Личните данни се съхраняват във 
вид, който позволява 
идентифицирането на субектите на 
данните за период, не по-дълъг от 
необходимия за целите, за които се 
обработват личните данни;
4. Схемите за електронна 
идентификация гарантират 
поверителността и цялостността 
на данните, свързани с лицето, на 
което се предоставя 
удостоверителната услуга.
5. Без да се засяга правната сила, 
дадена на псевдонимите според 
националното законодателство, 
държавите членки не 
възпрепятстват посочването в 
удостоверенията за електронна 
идентификация на псевдоним вместо 
името на титуляря на електронния 
подпис.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки си сътрудничат за 
гарантиране на оперативната 

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

съвместимост и технологичната 
неутралност на средствата за 
електронна идентификация, попадащи в 
обхвата на схемата, за която е 
извършено уведомяване, както и за 
повишаване на тяхната сигурност.

Обосновка

Изискването за електронна идентификация се прилага независимо от използваните 
средства и следва да бъде неутрално по отношение на настоящите и бъдещите 
технологии за идентификация.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. С оглед постигането на висока степен 
на доверие и сигурност, отговарящи на 
степента на риск, Комисията определя 
посредством актове за изпълнение
рамката за оперативна 
съвместимост за улесняване на 
сътрудничеството между държавите 
членки, посочено в параграф 1.
Актовете за изпълнение се отнасят по-
специално до обмена на информация, 
опит и добри практики във връзка със 
схемите за електронна идентификация, 
партньорската проверка на схемите за 
електронна идентификация, за които е 
извършено уведомяване, прегледа на 
промените в сектора на електронната 
идентификация от страна на 
компетентните органи на държавите 
членки. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.
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Изменение 26

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.

заличава се

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Изисквания по отношение на 

сигурността, приложими за схемите 
за електронна идентификация 

1. Схемите за електронна 
идентификация предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за управление 
на рисковете за сигурността на 
предоставяните от тях средства за 
електронна идентификация. 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 
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инциденти.
Схемите за електронна 
идентификация представят на 
надзорния орган доклад от одит на 
сигурността, извършен от признат 
независим орган след инцидент, за да 
потвърдят, че са взети подходящи 
мерки за сигурност.
2. В случай на нарушаване на личните 
данни, което има съществено влияние 
върху предоставяната 
удостоверителна услуга или върху 
съхраняваните лични данни, схемите 
за електронна идентификация  
уведомяват без излишно забавяне 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 
заинтересовани трети страни, като 
например органите по защита на 
личните данни.
При необходимост, и особено ако 
нарушението на сигурността на 
личните данни засяга две или повече 
държави членки, компетентният 
надзорен орган информира надзорните 
органи в останалите държави членки. 
Ако компетентният надзорен орган 
прецени, че разгласяването на 
нарушението е от обществен 
интерес, той може също да 
информира обществеността или да 
изиска доставчикът на схема за 
електронна идентификация да 
направи това.
3. Веднъж годишно надзорният орган 
на всяка държава членка представя на 
ENISA обобщение на уведомленията 
за пробиви, получени от схемите за 
електронна идентификация.
4. С оглед прилагането на параграфи 1 
и 2 компетентният надзорен орган 
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разполага с правомощие да издава 
задължителни инструкции за 
доставчиците на електронна 
идентификация.
5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 във връзка с 
допълнителното уточняване на 
мерките, посочени в параграф 1.
6. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
обстоятелствата, форматите и 
процедурите, включително крайните 
срокове, приложими за целите на 
параграфи 1—3. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 39, 
параграф 2.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8б
Право на потребителите на схеми за 

електронна идентификация на 
информация и достъп

Схемите за електронна 
идентификация предоставят на 
субектите на данните информация 
относно събирането, съобщаването и 
съхраняването на техните лични 
данни, както и средствата за достъп 
до техните данни съгласно член 10 от 
Директива 95/46/ЕО.

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Докладчикът счита, че отговорността е твърде широкообхватна.

Изменение 30
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
добросъвестно и законосъобразно 
събиране и обработка на лични данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

2. Доставчиците на удостоверителни 
услуги и надзорните органи събират и
обработват личните данни в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО.
Събирането и обработката са строго
ограничени до минималния набор от
лични данни, необходим за издаването 
и поддържането на удостоверение или 
за предоставянето на удостоверителна 
услуга.
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Изменение 32
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 осигуряват поверителността и 
цялостността на данните, свързани с 
лицето, на което се предоставя 
удостоверителната услуга.

Обосновка

Според докладчика доставчиците на удостоверителни услуги не могат да гарантират 
цялостността на информацията, предоставена от потребителя – те могат 
единствено да опазват предоставената информация.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Право на информация и достъп за 

потребителите на удостоверителни 
услуги

Удостоверителните услуги 
предоставят на субектите на 
данните информация относно 
събирането, съобщаването и 
съхраняването на техните лични 
данни, както и средства за достъп до 
техните данни съгласно член 10 от 
Директива 95/46/ЕО.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Предоставяните удостоверителни 
услуги и използваните продукти за 
крайния потребител са достъпни за лица 
с увреждания.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Сътрудничество с органите за 

защита на данните 
Държавите членки гарантират, че 
надзорните органи, посочени в член 
13, си сътрудничат с органите на 
държавите членки за защита на 
данните, определени съгласно член 28 
от Директива 95/46/ЕО, за да им 
дадат възможност да гарантират 
спазването на националната уредба 
за защита на данните, приета в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 13 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Комисията се оправомощава да 
приема актове за изпълнение в 
съответствие с член 39 за определяне на 
процедурите, които се прилагат във 
връзка със задачите, посочени в 
параграф 2.
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Обосновка

Докладчикът счита, че е необходимо делегираните актове в член 13, параграф 5 да 
бъде променени на актове за изпълнение, за да се гарантира яснота.

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Докладчикът счита, че доставчикът на удостоверителни услуги следва да бъде 
задължен да извършва одит след инцидент, за да се избегне същата грешка в бъдеще.

Изменение 38
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 компетентният 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.

Обосновка

Изменението е в съответствие с промените в член 15, параграф 1.

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Веднъж годишно надзорният орган на 
всяка държава членка представя на 
ENISA обобщение на уведомленията за 
пробиви, получени от доставчиците на 
удостоверителни услуги.

Обосновка

Докладчикът счита, че е излишно надзорните органи да докладват на повече от едно 
звено за контакт.

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги се одитират за 
тяхна сметка веднъж на всеки две 
години от признат независим орган, 
който потвърждава, че те и 
предоставяните от тях квалифицирани 
удостоверителни услуги отговарят на 
изискванията на настоящия регламент, и 
представя на компетентния надзорен
орган доклад за одита.

Обосновка

Докладчикът не счита, че е необходимо да се извършват одити всяка година, ако 
доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги вече са доказали, че 
отговарят на изискванията на регламента, тъй като това е мащабна и 
скъпоструваща мярка.

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След представяне на необходимите 
документи на надзорния орган съгласно 

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

параграф 1 доставчиците на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
се вписват в доверителните списъци, 
посочени в член 18, като се указва, че е 
подадено уведомление и че се очаква 
потвърждение за съответствие от 
надзорния орган.

Обосновка

Според докладчика от съображения за сигурност трябва да бъде ясно дали 
удостоверителните услуги са одобрени или все още очакват потвърждение за 
съответствие.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При положителен резултат от 
проверката надзорният орган 
обозначава квалифицирания статут на 
доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги и на 
предоставяните от тях квалифицирани 
удостоверителни услуги в 
доверителните списъци в едномесечен
срок от подаването на уведомлението 
съгласно параграф 1.

При положителен резултат от 
проверката надзорният орган 
обозначава квалифицирания статут на 
доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги и на 
предоставяните от тях квалифицирани 
удостоверителни услуги в 
доверителните списъци в срок от 30 дни 
от подаването на уведомлението 
съгласно параграф 1.

Обосновка

Един месец не е точен срок, тъй като може да има разлика от повече от три дни.

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки незабавно 
уведомяват Комисията за органа, 
натоварен със създаването, 
поддържането и публикуването на 
националните доверителни списъци, за 

3. Държавите членки незабавно 
уведомяват Комисията за органа, 
натоварен със създаването, 
поддържането и публикуването на 
националните доверителни списъци, за 
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мястото, където се публикуват тези 
списъци, за удостоверението, което се 
използва за подписване или 
подпечатване на доверителни списъци, 
както и за всички последващи промени 
в тях.

мястото, където се публикуват тези 
списъци, за удостоверението, което се 
използва за валидиране на подписа или 
печата, положен върху доверителни 
списъци, както и за всички последващи 
промени в тях.

Обосновка

Не може да се подпише със сертификат или печат, може единствено да се валидира.

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 38 за определяне 
на информацията, посочена в 
параграф 1.

заличава се

Обосновка

Според докладчика това следва да бъде в правомощията на надзорния орган, а не на 
Комисията.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. При издаването на квалифицирано 
удостоверение доставчикът на 
квалифицирани удостоверителни услуги 
проверява чрез подходящи средства и в 
съответствие с националното 
законодателство самоличността и, ако е 
приложимо, всички специфични данни 
за органа, физическото или 
юридическото лице, на което се издава 
квалифицираното удостоверение.
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Изменение 46
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Системите трябва да бъдат променяни с течение на времето, за да останат 
актуални, и според докладчика това трябва да бъде възможно по този начин.

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) съответствието, посочено в буква 
б), може, без да се засягат 
националните схеми за 
идентификация, да даде възможност 
за дистанционно издаване на 
електронна идентификация чрез 
предишна проверка на външния вид;

Обосновка

Според докладчика държавите членки следва да получат разрешение да издават схеми 
за електронна идентификация на базата на предишна проверка. 

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква и а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) правят обществено достояние 
своята политика за защита на 
данните, като посочват органа за 
защита на данните, компетентен да 
упражнява надзор върху нея.

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 20 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Според докладчика равнището на сигурност следва да бъде определено чрез актове за 
изпълнение, както е посочено в членове 7 и 8.

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 20 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Думата „обезпечаване” е излишна.

Изменение 51
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

Обосновка

Според докладчика такова важно определение не би трябвало да се урежда с 
делегирани актове, а да се разгледа в приложение I.

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Думата „обезпечаване“ е излишна и се заличава, за да се гарантира съгласуваност с 
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предходните изменения.

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Думата „обезпечаване“ е излишна и се заличава, за да се гарантира съгласуваност с 
предходните изменения.

Изменение 54
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

Обосновка

Докладчикът счита, че това трябва да бъде уредено в рамките на регламента, като 
за целта не се използват делегирани актове, а въпросът се разглежда в приложение 
III.

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 28 - параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията може да определи
посредством актове за изпълнение 
референтните номера на стандартите за
равнищата на обезпечаване на
сигурността на електронните печати. 
Съответствието с равнището на 
обезпечаване на сигурността, 
определено посредством делегиран 
акт, приет в съответствие с 
параграф 6, се счита за постигнато, 
когато електронният печат отговаря на 
тези стандарти. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в
член 39, параграф 2. Комисията 
публикува тези актове в Официален 
вестник на Европейския съюз.

7. Комисията определя посредством 
актове за изпълнение референтните 
номера на стандартите за определените 
равнища на сигурността на 
електронните печати. Съответствието с
определеното равнище на сигурност в 
приложение III се счита за постигнато, 
когато електронният печат отговаря на 
тези стандарти. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 39, параграф 2. Комисията 
публикува тези актове в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Обосновка

Параграфът се изменя в съответствие със заличаването на параграф 6.

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на определените в настоящия 
член условия.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при
спазване на определените в настоящия 
член условия.

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, 

2. Правомощията да приема делегирани 
актове, посочени в член 8а, параграф 5,
член 15, параграф 5, член 16, 
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 
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параграф 3, се предоставят на 
Комисията за неограничен период от 
време, считано от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

сила на настоящия регламент.

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

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 8а, параграф 5,
член 15, параграф 5, член 16, 
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.

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

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

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 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
8а, параграф 5, член 15, параграф 5, 
член 16, 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 
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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 57

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква б) – алинея 2 a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чувствителни данни по смисъла на 
член 8 от Директива 95/46/ЕО не се 
обработват.

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение III – параграф 1 – буква б) – алинея 2 a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чувствителни данни по смисъла на 
член 8 от Директива 95/46/ЕО не се 
обработват.

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – буква б) – алинея 2 a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чувствителни данни по смисъла на 
член 8 от Директива 95/46/ЕО не се 
обработват.



AD\942897BG.doc 33/33 PE504.331v02-00

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Електронна идентификация и удостоверителни услуги при 
електронни трансакции на вътрешния пазар

Позовавания COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

ITRE
14.6.2012 г.

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

LIBE
14.6.2012 г.

Докладчик по становище:
       Дата на назначаване

Jens Rohde
20.9.2012 г.

Разглеждане в комисия 25.4.2013 г. 29.5.2013 г.

Дата на приемане 8.7.2013 г.

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

34
4
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Salvatore Caronna, 
Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 
Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, 
Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anthea McIntyre, Roberta Metsola, 
Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith 
Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, 
Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Renate Weber, Josef 
Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Jens Rohde, Salvador Sedó 
i Alabart


