
AM\1006685BG.doc PE521.696v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2013/0027(COD)

16.10.2013

ИЗМЕНЕНИЯ
20 - 120

Проектостановище
Карл Шлютер
(PE514.755v01-00)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и 
информационна сигурност в Съюза

Предложение за директива
(COM(2013)0048 – C7-0035/2013 – 2013/0027(COD))



PE521.696v01-00 2/61 AM\1006685BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\1006685BG.doc 3/61 PE521.696v01-00

BG

Изменение 20
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Мрежовите и информационните 
системи и услуги имат изключително 
важна роля в нашето общество. Тяхната 
надеждност и сигурност са от основно 
значение за стопанските дейности и 
общественото благополучие и особено 
за функционирането на вътрешния 
пазар.

(1) Мрежовите и информационните 
системи и услуги имат изключително 
важна роля в нашето общество. Тяхната 
надеждност и сигурност са от основно 
значение за стопанските дейности и 
общественото благополучие, за 
комуникациите и обмена между 
лицата, организациите на 
гражданското общество и 
предприятията, както и за 
защитата и зачитането на 
неприкосновеността на личния 
живот и личните данни.

Or. fr

Изменение 21
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Мащабите на нарочно 
предизвиканите или случайно 
настъпили инциденти в сигурността и 
честотата, с която се появяват те, се 
увеличават и представляват крупна 
заплаха пред функционирането на 
мрежите и информационните системи. 
Подобни инциденти могат да попречат 
на осъществяването на стопански 
дейности, да причинят значителни 
финансови загуби, да подкопаят 

(2) Мащабите на нарочно 
предизвиканите или случайно 
настъпили инциденти в сигурността и 
честотата, с която се появяват те, се 
увеличават и представляват крупна 
заплаха пред функционирането на 
мрежите и информационните системи. 
Подобни инциденти могат да попречат 
на осъществяването на стопански 
дейности, да причинят значителни 
финансови загуби, да подкопаят 
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доверието на потребителите и да 
причинят големи вреди на икономиката 
на Съюза.

доверието на потребителите и да 
причинят големи вреди на икономиката 
на Съюза. Все повече се признава, че 
системите за контрол са уязвими на 
кибератаки от многобройни 
източници, включително вражески 
настроени правителства, 
терористични групи и други 
злонамерени нарушители. 
Интелигентите атаки и 
координираните нападения биха 
могли да имат сериозни последствия 
за стабилността, функционирането 
и икономиката на 
инфраструктурата.

Or. en

Изменение 22
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Мащабите на нарочно 
предизвиканите или случайно 
настъпили инциденти в сигурността и 
честотата, с която се появяват те, се 
увеличават и представляват крупна 
заплаха пред функционирането на 
мрежите и информационните системи. 
Подобни инциденти могат да попречат 
на осъществяването на стопански 
дейности, да причинят значителни 
финансови загуби, да подкопаят 
доверието на потребителите и да 
причинят големи вреди на икономиката 
на Съюза.

(2) Мащабите на нарочно 
предизвиканите или случайно 
настъпили инциденти в сигурността и 
честотата, с която се появяват те, 
независимо от самоличността на 
отговорните за тях, се увеличават и 
представляват крупна заплаха пред 
функционирането на мрежите и 
информационните системи. Подобни 
инциденти могат да попречат на 
осъществяването на стопански 
дейности, да причинят значителни 
финансови загуби, да подкопаят 
доверието на потребителите и да 
причинят големи вреди на икономиката 
на Съюза. Те вредят по-специално на 
гражданите и на тяхното доверие в 
информационните системи в 
случаите, когато техните лични 
данни са предмет на мащабни 
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операции и наблюдение без никакъв 
подходящ контрол.

Or. fr

Изменение 23
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Като комуникационен инструмент 
без граници цифровите информационни 
системи и най-вече интернет играят 
основна роля за улесняването на 
трансграничното движение на стоки, 
услуги и хора. Поради 
транснационалния характер на тези 
системи значителните нарушения в 
дейността им в една държава членка 
могат да засегнат и други държави 
членки, както и Съюза като цяло.
Устойчивостта и стабилността на 
мрежите и информационните системи е 
поради това от основно значение за 
безпроблемното функциониране на 
вътрешния пазар.

(3) Като комуникационен инструмент 
без граници цифровите информационни 
системи и най-вече интернет играят 
основна роля за улесняването на 
трансграничното движение на стоки, 
услуги и хора. Поради 
транснационалния характер на тези 
системи значителните нарушения в 
дейността им в една държава членка 
могат да засегнат и други държави 
членки, както и Съюза като цяло. 
Устойчивостта и стабилността на 
мрежите и информационните системи е 
поради това от основно значение за 
безпроблемното функциониране на 
вътрешния пазар, както и за 
комуникациите и обмена между 
лицата, организациите на 
гражданското общество и 
предприятията.

Or. fr

Изменение 24
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На равнище Съюза следва да бъде 
изграден механизъм за сътрудничество, 
който да дава възможност за обмен на 
информация и координирано откриване 
и отговор във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност („МИС“). За 
да бъде ефективен и приобщаващ този 
механизъм, е от основно значение 
всички държави членки да разполагат с 
минимален капацитет и със стратегия, 
гарантираща високо равнище на МИС 
на тяхна територия. Към публичните 
администрации и операторите на 
критична информационна 
инфраструктура следва да се прилагат и 
минимални изисквания по отношение на 
сигурността с цел да се насърчава 
култура на управление на риска и да се 
гарантира докладването на най-
сериозните инциденти.

(4) На равнище Съюза следва да бъде 
изграден механизъм за сътрудничество, 
който да дава възможност за обмен на 
информация и координирано откриване 
и отговор във връзка с мрежовата и 
информационна сигурност („МИС“). За 
да бъде ефективен и приобщаващ този 
механизъм, е от основно значение 
всички държави членки да разполагат с 
минимален капацитет и със стратегия, 
гарантираща високо равнище на МИС 
на тяхна територия. Към публичните 
администрации и операторите на 
критична информационна 
инфраструктура следва да се прилагат и 
минимални изисквания по отношение на 
сигурността с цел да се насърчава 
култура на управление на риска и да се 
гарантира докладването на най-
сериозните инциденти. Това налага 
провеждането на подходящи 
обучения, които да включват 
последиците от тези инциденти 
върху защитата на личните данни и 
неприкосновеността на личния 
живот на гражданите.

Or. fr

Изменение 25
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Настоящата директива следва да 
бъде насочена към действителния 
критичен компонент на критичната 
инфраструктура:
(1) компонент, който е критичен 
поради структурното си положение в 
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цялата система на 
инфраструктурата и повишава 
взаимозависимостта между другите 
инфраструктури и сектори;
(2) компонент, който е критичен по 
своята същност, поради ролята или 
функцията му в обществото.

Or. en

Изменение 26
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С цел да бъдат обхванати всички 
имащи отношение инциденти и рискове 
настоящата директива следва да се 
прилага за всички мрежови и 
информационни системи. Задълженията 
за публичните администрации и 
участниците на пазара обаче не 
следва да се прилагат за предприятията, 
предоставящи обществени съобщителни 
мрежи или обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги по 
смисъла на Директива 2002/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно общата 
регулаторна рамка за електронните 
съобщителни мрежи и услуги (Рамкова 
директива)2, които са обект на 
конкретните изисквания за сигурност и 
цялост, определени в член 13a от 
посочената Директива, нито към 
доставчиците на удостоверителни 
услуги.

(5) С цел да бъдат обхванати всички 
имащи отношение инциденти и рискове 
настоящата директива следва да се 
прилага за всички мрежови и 
информационни системи. Задълженията 
за публичните администрации и 
предприятията обаче не следва да се 
прилагат за предприятията, 
предоставящи обществени съобщителни 
мрежи или обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги по 
смисъла на Директива 2002/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно общата 
регулаторна рамка за електронните 
съобщителни мрежи и услуги (Рамкова 
директива)2, които са обект на 
конкретните изисквания за сигурност и 
цялост, определени в член 13a от 
посочената Директива, нито към 
доставчиците на удостоверителни 
услуги.

__________________ __________________
2 OВ L 108, 24.4.2002 г, стр. 33. 2 OВ L 108, 24.4.2002 г, стр. 33.

Or. fr
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Изменение 27
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съществуващият капацитет не е 
достатъчен, за да гарантира високо 
равнище на МИС в Съюза. Равнището 
на готовност на различните държави 
членки е твърде различно, което води до 
фрагментираност на подходите в 
различните части на Съюза. Това от 
своя страна е причина за нееднаква 
степен на защита на потребителите и 
стопанските субекти и подкопава 
общото ниво на МИС в Съюза. 
Отсъствието на общи минимални 
изисквания за публичните 
администрации и участниците на 
пазара от своя страна прави 
невъзможно изграждането на глобален и 
ефективен механизъм за сътрудничество 
на равнище Съюза.

(6) Съществуващият капацитет не е 
достатъчен, за да гарантира високо 
равнище на МИС в Съюза. Равнището 
на готовност на различните държави 
членки е твърде различно, което води до 
фрагментираност на подходите в 
различните части на Съюза. Това от 
своя страна е причина за нееднаква 
степен на защита на потребителите и 
стопанските субекти и подкопава 
общото ниво на МИС в Съюза. 
Отсъствието на общи минимални 
изисквания за публичните 
администрации и предприятията от 
своя страна прави невъзможно 
изграждането на глобален и ефективен 
механизъм за сътрудничество на 
равнище Съюза.

Or. fr

Изменение 28
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Изключително важно е да се 
отбележи несигурността, присъща 
на сложните системи, които 
осигуряват сигурността ни. Изисква 
се по-добро общо разбиране за това 
какво е критично между тези, които 
защитават дадена организация и 
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тези, които определят 
стратегическите й цели.

Or. en

Изменение 29
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разпоредбите на настоящата 
директива следва да не засягат 
възможността всяка държава членка да 
предприема необходимите мерки, с 
които да гарантира сигурността на 
защитата на своите основни интереси в 
сферата на сигурността, да опазва 
публичната политика и публичната 
сигурност и да дава възможност за 
разследването, разкриването и 
преследването на престъпления. В 
съответствие с член 346 от ДФЕС нито 
една държава членка не може да бъде 
задължавана да предоставя информация, 
чието разкриване тя счита за 
противоречащо на основните интереси 
на нейната сигурност.

(8) Разпоредбите на настоящата 
директива следва да не засягат 
възможността всяка държава членка да 
предприема необходимите мерки, с 
които да гарантира сигурността на 
защитата на своите основни интереси в 
сферата на сигурността, да опазва 
публичната политика и публичната 
сигурност и да дава възможност за 
разследването, разкриването и 
преследването на престъпления, при 
условие че те не използват това като 
претекст да не изпълняват своите 
по-общи задължения в областта на 
зачитането на защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот и личните данни. В 
съответствие с член 346 от ДФЕС нито 
една държава членка не може да бъде 
задължавана да предоставя информация, 
чието разкриване тя счита за 
противоречащо на основните интереси 
на нейната сигурност.

Or. fr

Изменение 30
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел постигане и поддържане на 
общо високо равнище на сигурност на 
мрежовите и информационните системи 
всяка държава членка следва да има 
национална стратегия за МИС, в която 
да са определени стратегическите цели 
и конкретните действия на политиката, 
които ще бъдат изпълнявани. На 
национално ниво следва да бъдат 
разработени планове за сътрудничество 
за МИС, които да отговарят на 
основните изисквания, с цел да бъдат 
постигнати нива на капацитет на 
отговора, даващи възможност в случай 
на инциденти за ефективно и ефикасно 
сътрудничество на национално равнище 
и на равнище Съюза.

(9) С цел постигане и поддържане на 
общо високо равнище на сигурност на 
мрежовите и информационните системи 
всяка държава членка следва да има 
национална стратегия за МИС, в която 
да са определени стратегическите цели 
и конкретните действия на политиката, 
които ще бъдат изпълнявани. На 
национално ниво следва да бъдат 
разработени планове за сътрудничество 
за МИС, които да отговарят на 
основните изисквания, с цел да бъдат 
постигнати нива на капацитет на 
отговора, даващи възможност в случай 
на инциденти за ефективно и ефикасно 
сътрудничество на национално равнище 
и на равнище Съюза, като се зачита и 
защитава неприкосновеността на 
личния живот и личните данни.

Or. fr

Изменение 31
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел да се осигури възможност за 
ефективно изпълнение на разпоредбите, 
приети в съответствие с настоящата 
директива, във всяка държава членка 
следва да бъде създаден или определен 
орган, който да отговоря за 
координацията на въпросите във връзка 
с МИС и да бъде център за 
трансгранично сътрудничество. Тези 
органи следва да получат достатъчно 
технически, финансови и човешки 
ресурси, за да се гарантира, че са в 
състояние да изпълняват ефективно и 

(10) С цел да се осигури възможност за 
ефективно изпълнение на разпоредбите, 
приети в съответствие с настоящата 
директива, във всяка държава членка 
следва да бъде създаден или определен 
национален компетентен орган под 
граждански контрол за пълен 
демократичен надзор и прозрачност 
на дейността му, който да отговоря за 
координацията на въпросите във връзка 
с МИС и да бъде център за 
трансгранично сътрудничество. 
Националният компетентен орган и 
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ефикасно определените им задачи и по 
този начин да постигат целите на 
настоящата директива.

националното единично звено за 
контакт следва да получат достатъчно 
технически, финансови и човешки 
ресурси, за да се гарантира, че са в 
състояние да изпълняват ефективно и 
ефикасно определените им задачи и по 
този начин да постигат целите на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 32
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Тази мрежа за сътрудничество 
следва също да дава възможност на 
компетентните национални органи и 
на Комисията, след провеждане на 
консултации с ENISA, с Центъра за 
борба с киберпрестъпността към 
Европол и със съответните публични 
администрации и участници на 
пазара, да споделят опит, да 
обсъждат различни въпроси и да се 
споразумяват относно всички 
аспекти, свързани със съгласуваното 
тълкуване и с гладкото и хармонично 
прилагане на настоящата директива, 
по специално на глава IV от нея, в 
рамките на всички държави членки.

Or. en

Изменение 33
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Повече сектори въвеждат услуги 
за изчисления в облак в 
компютърната си среда, като 
например ИТ услуги за обслужване на 
критична инфраструктура. 
Необходими са значителни мерки за 
сигурност за гарантиране на 
поверителността, целостта и 
наличието на данните в облака. 
Хостването на инфраструктурни 
услуги и съхраняването на 
чувствителни данни в средата на 
изчислителния облак носят със себе 
си изисквания за сигурност и 
гъвкавост, което съществуващите 
услуги за изчисления в облак не са в 
състояние да направят. Поради това 
трябва да се гарантира, че средата на 
изчислителния облак може да осигури 
професионална защита на 
чувствителните данни за 
критичната инфраструктура чрез 
разработването на иновативни 
техники за откриване на 
прониквания.

Or. en

Изменение 34
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тъй като повечето мрежови и 
информационни системи се 
експлоатират от частни субекти, 
сътрудничеството между публичния и 
частния сектор е от основно значение. 
Участниците на пазара следва да бъдат 
насърчавани да развиват свои собствени 

(15) Тъй като повечето мрежови и 
информационни системи се 
експлоатират от частни субекти, 
сътрудничеството между публичния и 
частния сектор е от основно значение. 
Участниците на пазара следва да бъдат 
насърчавани да развиват свои собствени 
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механизми за неофициално 
сътрудничество за гарантиране на МИС. 
Те следва също така да си сътрудничат с 
публичния сектор и да обменят 
информация и най-добри практики в 
размяна на оперативна подкрепа в 
случай на инциденти.

механизми за неофициално 
сътрудничество за гарантиране на МИС. 
Те следва също така да си сътрудничат с 
публичния сектор и взаимно да обменят 
информация и най-добри практики, 
както и взаимна оперативна подкрепа 
според необходимото в случай на 
инциденти.

Or. en

Изменение 35
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тъй като повечето мрежови и 
информационни системи се 
експлоатират от частни субекти, 
сътрудничеството между публичния и 
частния сектор е от основно значение. 
Участниците на пазара следва да 
бъдат насърчавани да развиват свои 
собствени механизми за неофициално 
сътрудничество за гарантиране на МИС. 
Те следва също така да си сътрудничат с 
публичния сектор и да обменят 
информация и най-добри практики в 
размяна на оперативна подкрепа в 
случай на инциденти.

(15) Тъй като повечето мрежови и 
информационни системи се 
експлоатират от частни предприятия, 
сътрудничеството между публичния и 
частния сектор е от основно значение. 
Предприятията следва да бъдат 
насърчавани да развиват свои собствени 
механизми за неофициално 
сътрудничество за гарантиране на МИС. 
Те следва също така да си сътрудничат с 
публичния сектор и да обменят 
информация и най-добри практики в 
размяна на оперативна подкрепа в 
случай на инциденти.

Or. fr

Изменение 36
Нилс Турвалдс

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Вече съществуващите 
национални механизми за 
сътрудничество между публичните и 
частните оператори следва да се 
спазват изцяло, а предвидените в 
настоящата директива разпоредби не 
следва да подкопават такива 
установени споразумения за 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 37
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се гарантира прозрачност и 
надлежно информиране на гражданите 
на ЕС и участниците на пазара 
компетентните органи следва да 
създадат общ уебсайт, на който да 
публикуват неповерителна информация 
относно инциденти и рискове.

(16) С цел да се гарантира прозрачност и 
надлежно информиране на гражданите 
на ЕС и участниците на пазара,
компетентните органи следва да 
създадат общ уебсайт, на който да 
публикуват своевременно и обстойно
неповерителна информация относно 
инциденти и рискове.

Or. de

Изменение 38
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел да се гарантира прозрачност и 
надлежно информиране на гражданите 

(16) С цел да се гарантира прозрачност и 
надлежно информиране на гражданите 
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на ЕС и участниците на пазара
компетентните органи следва да 
създадат общ уебсайт, на който да 
публикуват неповерителна информация 
относно инциденти и рискове.

на ЕС и предприятията компетентните 
органи следва да създадат общ уебсайт, 
на който да публикуват неповерителна 
информация относно инциденти и 
рискове, както и относно простите 
мерки за защита на 
информационните системи.

Or. fr

Изменение 39
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Прагът, който задейства 
изискването за уведомяване, следва да 
бъде определен по такъв начин, че да 
се основава на техническите насоки 
на ENISA относно докладването на 
инциденти във връзка с Директива 
2009/140/ЕО и да насочва изискването 
за уведомяване към тези нарушения, 
които засягат или могат да засегнат 
непрекъснатостта или целостта на 
съответните мрежи и услуги. Това 
ще насърчи установяването на 
условия и критерии за 
последователното прилагане и 
хармонизираното изпълнение на 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 40
Нилс Турвалдс

Предложение за директива
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Въз основа по-специално на 
националния опит в управлението на 
кризи и в сътрудничество с ENISA 
Комисията и държавите членки следва 
да разработят план на Съюза за 
сътрудничество за МИС, в който да 
бъдат определени механизми за 
сътрудничество за противопоставяне на 
рискове и инциденти. Този план следва 
да бъде надлежно отчитан при работата 
с ранни предупреждения в мрежата за 
сътрудничество.

(18) Въз основа по-специално на 
националния опит в управлението на 
кризи и в сътрудничество с ENISA 
Комисията и държавите членки следва 
да разработят план на Съюза за 
сътрудничество за МИС, в който да 
бъдат посочени механизми за 
сътрудничество за противопоставяне на 
рискове и инциденти. Този план следва 
да бъде надлежно отчитан при работата 
с ранни предупреждения в мрежата за 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 41
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) За да се избегне дублиране на 
текущите дейности, изпълнявани от 
различни международни и европейски 
институции, органи и агенции, както 
и от вече съществуващи екипи за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (CERT), на ENISA, 
националните CERT и Центъра за 
борба с киберпрестъпността към 
Европол следва да се предостави 
възможността да се включат в 
мрежата за сътрудничество във 
възможно най-приложима степен.

Or. en

Изменение 42
Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Подаването на ранно 
предупреждение в мрежата следва да се 
изисква единствено когато мащабът и 
тежестта на инцидента или риска са или 
могат да бъдат от такова значение, че е 
необходима информация или 
координация на отговора на равнище 
Съюза. Ранните предупреждения 
следва поради това да бъдат 
ограничени до действителни или 
потенциални инциденти и рискове, 
които се разрастват бързо, превишават 
националния капацитет за отговор или 
засягат повече от една държава членка. 
С цел да се осигури възможност за 
добра оценка в мрежата за 
сътрудничество следва да се предава 
всичката информация, имаща 
отношение към оценката на риска или 
инцидента.

(19) Подаването на ранно 
предупреждение в мрежата следва да се 
изисква единствено когато мащабът и 
тежестта на инцидента или риска са или 
могат да бъдат от такова значение, че е 
необходима информация или 
координация на отговора на равнище 
Съюза, като по този начин да бъдат 
ограничени действителни или 
потенциални инциденти и рискове, 
които се разрастват бързо, превишават 
националния капацитет за отговор или 
засягат повече от една държава членка. 
С цел да се осигури възможност за 
добра оценка в мрежата за 
сътрудничество следва да се предава 
всичката информация, имаща 
отношение към оценката на риска или 
инцидента.

Or. de

Изменение 43
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С оглед на глобалния характер на 
проблемите в МИС е необходимо по-
тясно международно сътрудничество за 
повишаване на стандартите за сигурност 
и обмен на информация и насърчаване 
на общ глобален подход към въпросите 
на МИС.

(21) С оглед на глобалния характер на 
проблемите в МИС е необходимо по-
тясно международно сътрудничество за 
повишаване на стандартите за сигурност 
и обмен на информация и насърчаване 
на общ глобален подход към въпросите 
на МИС, при условие че държавите, с 
които се планира подобно 
сътрудничество, разполагат с 
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инструменти за контрол и защита на 
данните, гарантиращи същото 
равнище на безопасност като тези в 
ЕС.

Or. fr

Изменение 44
Нилс Турвалдс

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Отговорностите за гарантиране на 
МИС до голяма степен се носят от 
публичните администрации и 
участниците на пазара. Следва да се 
насърчава културата на управление на 
риска, част от която са оценката на 
риска и изпълнението на мерки за 
сигурност, отговяващи на срещаните 
рискове, и тази култура да се развива 
чрез подходящи регулаторни 
изисквания и доброволни практики от 
страна на сектора. Постигането на 
еднакви условия също е от основно 
значение за ефективното 
функциониране на мрежата за 
сътрудничество при гарантирането на 
ефективно сътрудничество от страна на 
всички държави членки.

(22) Отговорностите за гарантиране на 
МИС до голяма степен се носят от 
публичните администрации и 
участниците на пазара. Следва да се 
насърчава културата на управление на 
риска, част от която са оценката на 
риска и изпълнението на мерки за 
сигурност, отговяващи на срещаните 
рискове, и тази култура да се развива 
чрез подходящи регулаторни 
изисквания и доброволни практики от 
страна на сектора. Когато такава 
култура на управление на риска вече 
съществува, и по-специално когато се 
основава на доброволни практики, тя 
следва да се подкрепя, укрепва и 
споделя. Постигането на еднакви 
условия също е от основно значение за 
ефективното функциониране на 
мрежата за сътрудничество при 
гарантирането на ефективно 
сътрудничество от страна на всички 
държави членки.

Or. en

Изменение 45
Мари-Кристин Вержиа
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Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Отговорностите за гарантиране на 
МИС до голяма степен се носят от 
публичните администрации и 
участниците на пазара. Следва да се 
насърчава културата на управление на 
риска, част от която са оценката на 
риска и изпълнението на мерки за 
сигурност, отговяващи на срещаните 
рискове, и тази култура да се развива 
чрез подходящи регулаторни 
изисквания и доброволни практики от 
страна на сектора. Постигането на 
еднакви условия също е от основно 
значение за ефективното 
функциониране на мрежата за 
сътрудничество при гарантирането на 
ефективно сътрудничество от страна на 
всички държави членки.

(22) Отговорностите за гарантиране на 
МИС до голяма степен се носят от 
публичните администрации и 
предприятията. Следва да се 
насърчава културата на управление на 
риска, част от която са оценката на 
риска и изпълнението на мерки за 
сигурност, насочени към 
предотвратяване на предизвиканите 
или случайно настъпили инциденти в 
сигурността, и тази култура да се 
развива чрез регулаторни изисквания и 
подходящи практики от страна на 
сектора. Постигането на еднакви 
условия също е от основно значение за 
ефективното функциониране на 
мрежата за сътрудничество при 
гарантирането на ефективно 
сътрудничество от страна на всички 
държави членки.

Or. fr

Изменение 46
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Публичните администрации и 
частните предприятия, включително 
доставчиците на мрежови и 
информационни услуги и софтуер, 
следва да възприемат защитата на 
своите информационни системи, 
както и на данните, които те 
съдържат, като част от 
задължението си за полагане на 
грижа. Следва да се гарантират 
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подходящи нива на защита срещу 
заплахите и слабостите, които 
могат да бъдат основателно 
идентифицирани. Свързаните с тази 
защита разходи и тежести следва да 
отразяват възможните щети за 
заинтересованите лица при 
евентуална кибератака.

Or. fr

Изменение 47
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Обхватът на тези задължения 
следва да бъде разширен извън сектора 
на електронните съобщения и да 
обхване ключовите доставчици на 
услуги на информационното 
общество, определени в Директива 
98/34/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 юни 1998 г. за 
определяне на процедура за 
предоставяне на информация в 
областта на техническите 
стандарти и регламенти, които са в 
основата на услуги на 
информационното общество4 надолу 
по веригата или на онлайн дейности, 
като платформи за електронна 
търговия, портали за плащания в 
интернет, социални мрежи, машини 
за търсене, услуги за изчисления в 
облак, магазини за приложни 
програми. Нарушеното предоставяне 
на тези основни услуги на 
информационното общество прави 
невъзможно предоставянето на други 
услуги на информационното 
общество, за които те са основен 
фактор. Разработващите софтуер и 

(24) Обхватът на тези задължения 
следва да бъде разширен до тези услуги 
за изчисления в облак, при които се 
съхраняват чувствителни данни за 
критичната инфраструктура на 
Европейския съюз, както е определено
в Директива 2008/114/ЕО. 
Разработващите софтуер и 
производителите на хардуер не са 
доставчици на услуги на 
информационното общество и поради 
това са изключени. Тези задължения 
трябва да обхванат и публичните 
администрации, и операторите на 
критична инфраструктура, които 
разчитат в голяма степен на 
информационни и комуникационни 
технологии и са от съществено значение 
за поддържането на основни 
икономически или обществени 
функции, като електро- и 
газоснабдяване, транспорт, кредитни 
институции, фондови борси,
здравеопазване и селско стопанство. 
Нарушаването на дейността на тези 
мрежови и информационни системи би 
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производителите на хардуер не са 
доставчици на услуги на 
информационното общество и поради 
това са изключени. Тези задължения 
трябва да обхванат и публичните 
администрации, и операторите на 
критична инфраструктура, които 
разчитат в голяма степен на 
информационни и комуникационни 
технологии и са от съществено значение
за поддържането на основни 
икономически или обществени 
функции, като електро- и 
газоснабдяване, транспорт, кредитни 
институции, фондови борси и
здравеопазване. Нарушаването на 
дейността на тези мрежови и 
информационни системи би засегнало 
вътрешния пазар.

засегнало вътрешния пазар.

__________________
4 ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

Or. en

Изменение 48
Нилс Турвалдс, София ин 'т Велд

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Обхватът на тези задължения 
следва да бъде разширен извън сектора 
на електронните съобщения и да 
обхване ключовите доставчици на 
услуги на информационното общество, 
определени в Директива 98/34/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 юни 1998 г. за определяне на 
процедура за предоставяне на 
информация в областта на техническите
стандарти и регламенти, които са в 
основата на услуги на 
информационното общество4 надолу по 

(24) Обхватът на тези задължения 
следва да бъде разширен извън сектора 
на електронните съобщения и да 
обхване ключовите доставчици на 
услуги на информационното общество, 
определени в Директива 98/34/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 юни 1998 г. за определяне на 
процедура за предоставяне на 
информация в областта на техническите 
стандарти и регламенти, които са в 
основата на услуги на 
информационното общество4 надолу по 
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веригата или на онлайн дейности, като 
платформи за електронна търговия, 
портали за плащания в интернет, 
социални мрежи, машини за търсене, 
услуги за изчисления в облак, магазини 
за приложни програми. Нарушеното 
предоставяне на тези основни услуги на 
информационното общество прави 
невъзможно предоставянето на други 
услуги на информационното общество, 
за които те са основен фактор. 
Разработващите софтуер и 
производителите на хардуер не са 
доставчици на услуги на 
информационното общество и поради 
това са изключени. Тези задължения 
трябва да обхванат и публичните 
администрации, и операторите на 
критична инфраструктура, които 
разчитат в голяма степен на 
информационни и комуникационни 
технологии и са от съществено значение 
за поддържането на основни 
икономически или обществени 
функции, като електро- и 
газоснабдяване, транспорт, кредитни 
институции, фондови борси и 
здравеопазване. Нарушаването на 
дейността на тези мрежови и
информационни системи би засегнало 
вътрешния пазар.

веригата или на онлайн дейности, като 
платформи за електронна търговия, 
портали за плащания в интернет, 
социални мрежи, машини за търсене, 
услуги за изчисления в облак, магазини 
за приложни програми. Нарушеното 
предоставяне на тези основни услуги на 
информационното общество прави 
невъзможно предоставянето на други 
услуги на информационното общество, 
за които те са основен фактор. 
Разработващите софтуер и 
производителите на хардуер играят 
важна роля в защитата на софтуера 
и хардуера както срещу умишлени, 
така и срещу неумишлени бекдор 
програми, които могат да имат 
отрицателно въздействие върху 
правото на неприкосновеност на 
данните и мрежовата и 
информационната сигурност, и 
поради това също следва да бъдат 
включени в обхвата на настоящата 
директива. Тези задължения трябва да 
обхванат и публичните администрации, 
и операторите на критична 
инфраструктура, които разчитат в 
голяма степен на информационни и 
комуникационни технологии и са от 
съществено значение за поддържането 
на основни икономически или 
обществени функции, като електро- и 
газоснабдяване, транспорт, кредитни 
институции, фондови борси и 
здравеопазване. Нарушаването на 
дейността на тези мрежови и 
информационни системи би засегнало 
вътрешния пазар.

__________________ __________________
4 ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. 4 ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

Or. en

Изменение 49
Мари-Кристин Вержиа
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Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Техническите и организационните 
мерки, наложени на публичните 
администрации и участниците на 
пазара, следва да не изискват 
проектирането, разработването или 
производство по определен начин на 
конкретен търговски продукт на 
информационните и комуникационните 
технологии.

(25) Техническите и организационните 
мерки, наложени на публичните 
администрации и предприятията, 
следва да не изискват проектирането, 
разработването или производство по 
определен начин на конкретен 
търговски продукт на информационните 
и комуникационните технологии.

Or. fr

Изменение 50
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Публичните администрации и 
участниците на пазара следва да 
гарантират сигурността на мрежите и 
системите, които контролират. Това са 
предимно частни мрежи и системи, 
управлявани или от вътрешен ИТ 
персонал, или чиято сигурност е 
възложена на външни изпълнители. 
Задълженията във връзка със 
сигурността и уведомяването следва да 
се прилагат за съответния участник 
на пазара и за съответната публична 
администрация без оглед на това дали те 
извършват вътрешно поддръжката на 
своите мрежови и информационни 
системи или я възлагат на външни 
изпълнители.

(26) Публичните администрации и 
предприятията следва да гарантират 
сигурността на мрежите и системите, 
които контролират. Това са предимно 
частни мрежи и системи, управлявани 
или от вътрешен ИТ персонал, или 
чиято сигурност е възложена на външни 
изпълнители. Задълженията във връзка 
със сигурността и уведомяването следва 
да се прилагат за съответното 
предприятие и за съответната публична 
администрация без оглед на това дали те 
извършват вътрешно поддръжката на 
своите мрежови и информационни 
системи или я възлагат на външни 
изпълнители.

Or. fr
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Изменение 51
Нилс Турвалдс, София ин 'т Велд

Предложение за директива
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Използването както на 
умишлени, така и на неумишлени 
бекдор програми в софтуера и 
хардуера, използван от основните 
доставчици на услуги на 
информационното общество, е въпрос 
от специален интерес. Използването 
на такива умишлени и неумишлени 
бекдор програми за обработването на 
лични данни е законно само при 
наличието на правно задължение или 
правна необходимост въз основа на 
правото на Съюза или на държава 
членка.

Or. en

Изменение 52
Таня Файон

Предложение за директива
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Децата са изложени на 
интернет и други съвременни 
технологии от много ранен етап от 
живота си, както и на 
произтичащите от това заплахи. 
Правилното управление на едно 
подходящо за деца онлайн 
пространство е от ключово значение 
за намаляване на вредите и 
гарантиране, че защитата на децата 
и техните права не са засегнати.
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Изменение 53
Нилс Турвалдс

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се избегне налагането на 
несъразмерна финансова и 
административна тежест върху 
малките участници и потребители 
изискванията следва да бъдат 
съразмерни с риска, който съществува 
по отношение на съответната мрежова 
или информационна система, като се 
отчитат последните постижения по 
отношение на подобни мерки. Тези 
изисквания следва да не се прилагат за 
микропредприятията.

(27) С цел да се избегне налагането на 
несъразмерна финансова и 
административна тежест върху 
участниците и потребителите
изискванията следва да бъдат 
съразмерни с риска, който съществува 
по отношение на съответната мрежова 
или информационна система, като се 
отчитат последните постижения по 
отношение на подобни мерки. Тези 
изисквания следва да не се прилагат за 
микропредприятията.

Or. en

Изменение 54
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се избегне налагането на 
несъразмерна финансова и 
административна тежест върху малките 
участници и потребители изискванията 
следва да бъдат съразмерни с риска, 
който съществува по отношение на 
съответната мрежова или 
информационна система, като се 
отчитат последните постижения по 
отношение на подобни мерки. Тези 
изисквания следва да не се прилагат за 

(27) С цел да се избегне налагането на 
несъразмерна финансова и 
административна тежест върху малките 
участници и потребители изискванията 
следва да бъдат съразмерни с риска, 
който съществува по отношение на 
съответната мрежова или 
информационна система, като се 
отчитат последните постижения по 
отношение на подобни мерки. Тези 
изисквания следва да не се прилагат за 
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микропредприятията. малките предприятия, освен ако те 
принадлежат към чувствителните 
сектори, по отношение на които се 
прилагат разширените по силата на 
настоящата директива изисквания 
на Директива 2002/58/ЕО от 12 юли 
2002 г., тъй като рискът в тази 
област не зависи от размера на 
предприятието, а от неговия 
характер и от обема на 
обработваните данни.

Or. fr

Изменение 55
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Компетентните органи следва да 
обръщат необходимото внимание на 
запазването на неофициалните и 
ползващи се с доверие канали за 
споделяне на информация между 
участниците на пазара и между 
публичния и частния сектор. При 
даването на публичност на 
докладваните инциденти компетентните 
органи следва да постигат нужния 
баланс между интереса на 
обществеността да бъде информирана за 
заплахите и възможните търговски 
щети и накърняването на 
репутацията на публичните 
администрации и участниците на 
пазара, които докладват за 
инцидентите. При изпълнението на 
задълженията за уведомяване 
компетентните органи следва да 
обръщат особено внимание на 
необходимостта информацията за 
уязвимите аспекти на продуктите да 
бъде запазвана строго поверителна до 

(28) Компетентните органи следва да 
обръщат необходимото внимание на 
запазването на неофициалните и 
ползващи се с доверие канали за 
споделяне на информация между 
участниците на пазара и между 
публичния и частния сектор. При 
даването на публичност на 
докладваните инциденти компетентните 
органи следва да дадат приоритет на
интереса на обществеността да бъде 
информирана за заплахите пред 
краткосрочните търговски 
съображения.
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извършването на съответните 
корекции по отношение на 
сигурността.

Or. de

Изменение 56
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Компетентните органи следва да 
обръщат необходимото внимание на 
запазването на неофициалните и 
ползващи се с доверие канали за 
споделяне на информация между 
участниците на пазара и между
публичния и частния сектор. При 
даването на публичност на 
докладваните инциденти 
компетентните органи следва да 
постигат нужния баланс между 
интереса на обществеността да бъде 
информирана за заплахите и 
възможните търговски щети и 
накърняването на репутацията на 
публичните администрации и 
участниците на пазара, които 
докладват за инцидентите. При 
изпълнението на задълженията за 
уведомяване компетентните органи 
следва да обръщат особено внимание на 
необходимостта информацията за 
уязвимите аспекти на продуктите да 
бъде запазвана строго поверителна до 
извършването на съответните корекции 
по отношение на сигурността.

(28) Компетентните органи следва да 
обръщат необходимото внимание на 
запазването на неофициалните и 
ползващи се с доверие канали за 
споделяне на информация между 
предприятията и публичния сектор. 
При изпълнението на задълженията за 
уведомяване компетентните органи 
следва да обръщат особено внимание на 
необходимостта информацията за 
уязвимите аспекти на продуктите да 
бъде запазвана строго поверителна до 
извършването на съответните корекции 
по отношение на сигурността.

Or. fr
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Изменение 57
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Компетентните органи следва да 
разполагат с необходимите средства за 
изпълнението на своите задължения, 
включително с правомощия да 
получават достатъчно информация от 
участниците на пазара и публичните 
администрации с цел оценка на нивото 
на сигурност на мрежовите и 
информационните системи, както и 
надеждни и комплексни данни за 
действителните инциденти, които са 
имали отражение върху работата на 
мрежовите и информационните 
системи.

(29) Компетентните органи следва да 
разполагат с необходимите средства за 
изпълнението на своите задължения, 
включително с правомощия да 
получават достатъчно информация от 
предприятията и публичните 
администрации с цел оценка на нивото 
на сигурност на мрежовите и 
информационните системи, както и 
надеждни и комплексни данни за 
действителните инциденти, които са 
имали отражение върху работата на 
мрежовите и информационните 
системи.

Or. fr

Изменение 58
Таня Файон

Предложение за директива
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Неправомерното използване на 
интернет позволява на 
организираната престъпност да 
разширява дейностите си онлайн за 
целите на изпирането на пари, 
фалшифицирането и други 
нарушаващи правата върху 
интелектуалната собственост стоки 
и услуги, както и да опитва нови 
престъпни дейности, като по този 
начин показва предизвикваща страх 
способност за адаптация към 
съвременните технологии.
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Or. en

Изменение 59
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) В много случаи инцидентите са 
предизвикани от престъпни деяния. 
Престъпният характер на инцидентите 
може да бъде обект на подозрение, дори 
ако доказателствата в подкрепа на 
подобно твърдение не са достатъчно 
убедителни в самото начало. В подобни 
случаи съответното сътрудничество 
между компетентните органи и 
правоприлагащите органи следва да 
бъде част от един ефикасен и 
комплексен отговор на заплахата от 
инциденти в сигурността.
Утвърждаването на безопасна, сигурна 
и по-устойчива среда изисква по-
специално системно докладване на 
инцидентите с предполагаем сериозен 
престъпен характер на 
правоприлагащите органи. Сериозният 
престъпен характер на инцидентите 
следва да се оценява в светлината на 
законодателството на ЕС относно 
киберпрестъпността.

(30) В много случаи инцидентите са 
предизвикани от престъпни деяния. 
Престъпният характер на инцидентите 
може да бъде обект на подозрение, дори 
ако доказателствата в подкрепа на 
подобно твърдение не са достатъчно 
убедителни в самото начало. В подобни 
случаи съответното сътрудничество 
между компетентните органи и 
правоприлагащите органи следва да 
бъде част от един ефикасен и 
комплексен отговор на заплахата от 
инциденти в сигурността. 
Утвърждаването на безопасна, сигурна 
и по-устойчива среда изисква по-
специално системно докладване на 
инцидентите с предполагаем сериозен 
престъпен характер на 
правоприлагащите органи. Сериозният 
престъпен характер на инцидентите —
като например кибертероризма, 
който означава използването на 
киберинструменти, за да се изключат 
критични национални 
инфраструктури за целите на 
упражняване на принуда или 
сплашване на правителството или 
цивилното население — следва да се 
оценява в светлината на 
законодателството на ЕС относно 
киберпрестъпността и Конвенцията на 
Съвета на Европа за престъпленията 
в кибернетичното пространство.

Or. en



PE521.696v01-00 30/61 AM\1006685BG.doc

BG

Изменение 60
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) В много случаи инцидентите са 
предизвикани от престъпни деяния.
Престъпният характер на инцидентите 
може да бъде обект на подозрение, дори 
ако доказателствата в подкрепа на 
подобно твърдение не са достатъчно 
убедителни в самото начало. В 
подобни случаи съответното 
сътрудничество между компетентните 
органи и правоприлагащите органи 
следва да бъде част от един ефикасен и 
комплексен отговор на заплахата от 
инциденти в сигурността. 
Утвърждаването на безопасна, сигурна 
и по-устойчива среда изисква по-
специално системно докладване на 
инцидентите с предполагаем сериозен 
престъпен характер на 
правоприлагащите органи. Сериозният 
престъпен характер на инцидентите 
следва да се оценява в светлината на 
законодателството на ЕС относно 
киберпрестъпността.

(30) В някои случаи инцидентите са 
предизвикани от престъпни деяния и 
престъпният характер на инцидентите 
може да бъде обект на подозрение. В 
такъв случай съответното 
сътрудничество между компетентните 
органи и правоприлагащите органи 
следва да бъде част от един ефикасен и 
комплексен отговор на заплахата от 
инциденти в сигурността. 
Утвърждаването на безопасна, сигурна 
и по-устойчива среда изисква по-
специално системно докладване на 
инцидентите с предполагаем сериозен 
престъпен характер на 
правоприлагащите органи. Сериозният 
престъпен характер на инцидентите 
следва да се оценява в светлината на 
законодателството на ЕС относно 
киберпрестъпността.

Or. fr

Изменение 61
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Съображение 30a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Държавите членки следва да 
заделят достатъчни средства за 
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мерки срещу радикализацията и 
борбата с тероризма на национално 
равнище, тъй като те бързо 
обхващат защитата на критични 
инфраструктури; те следва да 
поддържат по-тясно сътрудничество 
между ЕС и НАТО в политиката за 
борба с тероризма. Върховният 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност, координаторът на ЕС 
за борба с тероризма и Центърът за 
борба с киберпрестъпността към 
Европол следва да бъдат напълно 
информирани, в случай че се счита, че 
рисковете имат терористичен 
характер.

Or. en

Изменение 62
Таня Файон

Предложение за директива
Съображение 30a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Киберпрестъпността поражда 
нарастващи по значимост 
икономически и социални вреди, като 
засяга милиони потребители и 
причинява годишни загуби, оценявани 
на 290 милиарда EUR1.
__________________
1 Според Доклада за 
киберпрестъпността за 2012 г. на 
„Нортън“.

Or. en

Изменение 63
Таня Файон
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Предложение за директива
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Личните данни често са 
получавани чрез измама, особено от 
организираната престъпност, за 
съставянето на фалшиви документи 
или за подправянето на истински 
документи, с които се извършват 
други престъпления.

Or. en

Изменение 64
Таня Файон

Предложение за директива
Съображение 31б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31б) Според проучване на Комисията1

1,8 % от интернет потребителите в 
Европейския съюз са били жертва на 
кражба на самоличност, а 12 % са 
пострадали от някаква форма на 
онлайн измама. Защитата на 
личните данни в интернет е 
съществена предпоставка за борба с 
киберпрестъпността и важен 
инструмент за връщане на доверието 
на гражданите в онлайн услугите.
__________________
1 Специален доклад № 390 относно 
киберсигурността, юли 2012 г.

Or. en

Изменение 65
Таня Файон
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Предложение за директива
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Настоящата директива следва 
да бъде приета само след като бъде 
приет Общият регламент относно 
защитата на данните.

Or. en

Изменение 66
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Комисията следва периодично да 
прави преглед на настоящата директива, 
по-специално с оглед да определя 
необходимостта от изменения в 
светлината на променящите се 
технологични или пазарни условия.

(33) Комисията следва периодично да 
прави преглед на настоящата директива, 
по-специално с оглед да определя 
необходимостта от изменения в 
светлината на променящите се 
технологични или пазарни условия и на 
задълженията, насочени към 
осигуряване на най-високото равнище 
на сигурност и цялост на мрежите и 
информацията и на защита на 
неприкосновеността на личния 
живот и личните данни.

Or. fr

Изменение 67
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 38
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Информацията, която даден 
компетентен орган счита за 
поверителна, следва да бъде обменяна с 
Комисията и останалите компетентни 
органи в съответствие с националните 
разпоредби и тези на Съюза относно 
търговската тайна само ако подобен 
обмен е абсолютно необходим за 
прилагането на настоящата директива. 
Обменената информация следва да се 
ограничава до имащата отношение 
информация и да бъде необходима и 
пропорционална на целите на подобен 
обмен.

(38) Информацията, която даден 
компетентен орган счита за 
поверителна, следва да бъде обменяна с 
Комисията и останалите компетентни 
органи в съответствие с националните 
разпоредби и тези на Съюза относно 
търговската тайна само ако подобен 
обмен е абсолютно необходим за 
прилагането на настоящата директива, 
включително в областта на 
наказателното право. Обменената 
информация следва да се ограничава до 
имащата отношение информация и да 
бъде необходима и пропорционална на 
целите на подобен обмен.

Or. fr

Изменение 68
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Обменът на информация относно 
рисковете и инцидентите в рамките на 
мрежата за сътрудничество и 
изпълнението на изискванията за 
уведомяване на националните 
компетентни органи за инциденти може 
да изисква обработката на лични данни. 
Подобна обработка на лични данни е 
необходима, за да се изпълнят целите на 
обществения интерес, преследвани от 
настоящата директива, и следователно
е законосъобразна съгласно член 7 от 
Директива 95/46/ЕО. По отношение на 
тези законни цели тя не представлява 
непропорционално и неприемливо
вмешателство, нарушаващо в 
същината му правото на защита на 

(39) Обменът на информация относно 
рисковете и инцидентите в рамките на 
мрежата за сътрудничество и 
изпълнението на изискванията за 
уведомяване на националните 
компетентни органи за инциденти може 
да изисква обработката на лични данни. 
Ако подобна обработка на лични данни 
е необходима, за да се изпълнят целите 
на обществения интерес, преследвани от 
настоящата директива, тя може да е 
законосъобразна съгласно член 7 от 
Директива 95/46/ЕО. Това обаче не 
освобождава компетентните органи 
от пропорционално вмешателство, 
което да не нарушава правото на 
защита на личните данни, гарантирано 
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личните данни, гарантирано от член 8 от 
Хартата на основните права. При 
прилагането на настоящата директива 
следва да се прилага Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 на Европейския парламент 
и на Съвета от 30 май 2001 г. относно 
публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията8, както е целесъобразно. 
Когато институции и органи на Съюза 
обработват данни, обработката с цел 
изпълнение на настоящата директива 
следва да съответства на Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 г. 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни.

от член 8 от Хартата на основните 
права. При прилагането на настоящата 
директива следва да се прилага 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията8, 
както е целесъобразно. Когато 
институции и органи на Съюза 
обработват данни, обработката с цел 
изпълнение на настоящата директива 
следва да съответства на Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 г. 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на 
такива данни.

__________________ __________________
8 OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43. 8 OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

Or. fr

Изменение 69
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Съображение 41a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Като има предвид, че при всички 
мерки трябва да се гарантира 
адекватна защита на основните 
права на човека, по-специално 
посочените в ЕКПЧ права (член 8 
Право на зачитане на личния и 
семейния живот), и спазването на 
принципа за пропорционалност.

Or. de
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Изменение 70
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определят се изисквания за сигурност 
за участниците на пазара и 
публичните администрации.

в) определят се изисквания за сигурност 
за предприятията и публичните 
администрации.

Or. fr

Изменение 71
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Настоящата директива не засяга 
също така Директива 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 данни10, Директива 2002/58/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно обработката 
на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните комуникации и 
Регламента на Европейския парламент и 
на Съвета относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни11.

5. Настоящата директива зачита 
изцяло Директива 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 данни10, Директива 2002/58/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно обработката 
на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните комуникации и 
Регламента на Европейския парламент и 
на Съвета относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни11.

__________________ __________________
10 OВ L 281, 23.11.1995 г, стр. 31. 10 OВ L 281, 23.11.1995 г, стр. 31.
11 SEC (2012) 72 final. 11 SEC (2012) 72 final.
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Or. fr

Изменение 72
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки имат право да 
приемат или запазват разпоредби, които 
гарантират по-високо ниво на 
сигурност, без това да засяга техните 
задължения съгласно законодателството 
на Съюза.

Държавите членки имат право да 
приемат или запазват разпоредби, които 
гарантират по-високо ниво на 
сигурност, без това да засяга техните 
задължения съгласно законодателството 
на Съюза. При транспониране на 
разпоредбите на глава IV държавите 
членки обаче не могат да запазят или 
въведат национални разпоредби, 
които се отклоняват от или са в 
противоречие с разпоредбите, 
определени в тази глава.

Or. en

Изменение 73
Чаба Шогор

Предложение за директива
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки имат право да 
приемат или запазват разпоредби, които 
гарантират по-високо ниво на 
сигурност, без това да засяга техните 
задължения съгласно законодателството 
на Съюза.

Държавите членки имат право да 
приемат или запазват разпоредби, които 
гарантират по-високо ниво на 
сигурност, без това да засяга техните 
задължения съгласно законодателството 
на Съюза, но тези разпоредби трябва 
да бъдат съобразени с общите 
минимални очаквания, приложими в 
този случай, които са залегнали в 
настоящата директива.
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Or. hu

Изменение 74
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 3 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) компютърни данни, записвани, 
обработвани, извличани или пренасяни 
от елементи, обхванати от букви а) и б), 
с цел обработка, използване, защита и 
поддръжка;

в) компютърни данни, записвани, 
обработвани, извличани или пренасяни 
от елементи, обхванати от букви а) и б), 
с цел обработка и използване;

Or. de

Изменение 75
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „сигурност“ означава способността 
на мрежа или информационна система 
да издържа — при дадено равнище на 
увереност — на инциденти или 
злонамерени действия, които повлияват 
на наличността, автентичността, 
целостта и поверителността на 
съхранявани или пренасяни данни или 
на свързаните с тях услуги, предлагани 
от или достъпни посредством тази 
мрежова и информационна система;

(2) „сигурност“ означава способността 
на мрежа или информационна система 
да издържа на инциденти или 
злонамерени действия, които повлияват 
на наличността, автентичността, 
целостта и поверителността на 
съхранявани или пренасяни данни или 
на свързаните с тях услуги, предлагани 
от или достъпни посредством тази 
мрежова и информационна система;

Or. fr

Изменение 76
Нилс Турвалдс
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Предложение за директива
Член 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „план за сътрудничество за МИС“ 
означава план, в който се определя 
рамката на институционалните роли, 
отговорности и процедури с оглед 
поддържане или възстановяване на 
работата на мрежи и информационни 
системи в случай на риск или инцидент, 
който ги засяга;

(6) „план за сътрудничество за МИС“ 
означава план, в който се определя 
индикативна рамка на 
институционалните роли, отговорности 
и процедури с оглед поддържане или 
възстановяване на работата на мрежи и 
информационни системи в случай на 
риск или инцидент, който ги засяга;

Or. en

Изменение 77
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Член 3 – точка 8 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „участник на пазара “ означава: (8) „предприятия“ означава:

Or. fr

Изменение 78
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) доставчик на услуги на 
информационното общество, които 
правят възможно предоставянето на 
други услуги на информационното 
общество, неизчерпателен списък на 
които е даден в приложение II;

а) доставчик на услуги на 
информационното общество, които 
правят възможно предоставянето на 
услуги на информационното общество, 
неизчерпателен списък на които е даден 
в приложение II;
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Or. de

Изменение 79
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Член 3 – точка 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оператор на критична 
инфраструктура, която е от основно 
значение за поддържането на особено 
важни икономически и обществени 
дейности в сферата на енергетиката, 
транспорта, банковото дело, фондовите 
борси и здравеопазването, 
неизчерпателен списък на които е даден 
в приложение II;

б) оператор на критична 
инфраструктура, която е от основно 
значение за поддържането на особено 
важни икономически и обществени 
дейности в сферата на енергетиката, 
транспорта, банковото дело, фондовите 
борси, здравеопазването и селското 
стопанство, неизчерпателен списък на 
които е даден в приложение II;

Or. en

Изменение 80
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 3 – точка 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оператор на критична 
инфраструктура, която е от основно 
значение за поддържането на особено 
важни икономически и обществени
дейности в сферата на енергетиката, 
транспорта, банковото дело, фондовите 
борси и здравеопазването, 
неизчерпателен списък на които е даден 
в приложение II;

б) оператор на критична 
инфраструктура, която е от основно 
значение за поддържането на особено 
важни обществени и икономически
дейности в сферата на енергетиката, 
транспорта, банковото дело, фондовите 
борси и здравеопазването, 
неизчерпателен списък на които е даден 
в приложение II;

Or. de
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Изменение 81
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Член 3 – точка 11а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) „информация за заплаха“ 
означава информация, описваща 
атака, която води до инцидент или 
опит да се предизвика инцидент и 
включва индикации за кибератака.

Or. en

Изменение 82
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема 
национална стратегия за МИС, в която 
са определени стратегически цели, 
конкретни мерки на политиката и 
регулаторни мерки за постигане и 
поддържане на високо равнище на 
мрежова и информационна сигурност. В 
националната стратегия за МИС се 
разглеждат по-специално следните 
въпроси:

1. Всяка държава членка приема 
национална стратегия за МИС, в която 
са определени стратегически цели, 
конкретни мерки на политиката за 
постигане и поддържане на високо 
равнище на мрежова и информационна 
сигурност. В националната стратегия за 
МИС се разглеждат по-специално 
следните въпроси:

Or. de

Изменение 83
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управленска рамка за постигане на 
стратегическите цели и приоритети, 
включително ясно определени роли и 
отговорности на структурите на 
държавното управление и на 
останалите имащи отношение
действащи лица;

б) управленска рамка за постигане на 
стратегическите цели и приоритети, 
включително ясно определени роли и 
отговорности на структурите на 
държавното управление и на 
съответните действащи лица;

Or. de

Изменение 84
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) набелязване на основните мерки във 
връзка с готовността, отговора и 
възстановяването, включително 
механизми за сътрудничество между 
публичния и частния сектор;

в) набелязване на основните мерки във 
връзка с готовността, отговора и 
възстановяването, включително 
механизми за сътрудничество между 
публичния и частния сектор, както и 
между публичния и третия сектор;

Or. fi

Изменение 85
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) план за оценка на риска с цел 
установяване на рисковете и оценка на 
въздействието на потенциалните 
инциденти;

а) рамка за управление на риска, която 
включва като минимум редовна
оценка на риска с цел установяване на 
рисковете и оценка на въздействието на 
потенциалните инциденти, както и 
мерки за гарантиране на сигурността 
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и целостта и на информацията, 
включително система за ранно 
предупреждение;

Or. fr

Обосновка

Планът за оценка е недостатъчен и не съдържа останалите мерки, необходими за 
управлението на риска в областта на мрежовата и информационната сигурност. 
ЕНОЗД препоръчва установяване и поддържане на рамка за управление на риска, 
която включва оценка на риска.

Изменение 86
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националната стратегия за МИС и 
националният план за сътрудничество за 
МИС се предоставят на Комисията в 
едномесечен срок след тяхното 
приемане.

3. Националната стратегия за МИС и 
националният план за сътрудничество за 
МИС се предоставят на Комисията, на 
ресорната комисия на Европейския 
парламент и на Европейския орган за 
защита на данните в едномесечен 
срок след тяхното приемане.

Or. de

Изменение 87
Чаба Шогор

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националната стратегия за МИС и 
националният план за сътрудничество за 
МИС се предоставят на Комисията в 
едномесечен срок след тяхното 
приемане.

3. В срок до 12 месеца от приемането 
и обнародването на настоящата 
директива всяка държава членка 
изготвя национална стратегия за 
МИС. Националната стратегия за МИС 



PE521.696v01-00 44/61 AM\1006685BG.doc

BG

и националният план за сътрудничество 
за МИС се предоставят на Комисията в 
едномесечен срок след тяхното 
приемане.

Or. hu

Обосновка

Ако не бъде определен срок за изготвянето на националните стратегии, може да има 
забавяния, които ще бъдат във вреда именно на мрежовия аспект. Въпреки че член 21 
изисква разпоредбите на настоящите директиви да бъдат транспонирани в 
националните законодателства в срок до 18 месеца след приемането им, самите 
национални стратегии може за бъдат приети едва в последния момент, при което 
може да се стигне до забавяния на други равнища. Следователно в изменението се 
предлага да се прилага срок от 12 месеца по отношение на националните стратегии.

Изменение 88
Чаба Шогор

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията обобщава 
националните стратегии за МИС на 
всички държави членки и ги предава в 
систематизирана форма на всички 
държави членки.

Or. hu

Обосновка

Ще бъде от полза за държавите членки да се запознаят и с плановете на другите 
държави членки. Това ще им помогне да определят своя подход и дори може да има 
възможности за обмяна на най-добри практики.

Изменение 89
Чаба Шогор

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В срок до шест месеца след 
приемането на настоящата 
директива Комисията съставя 
ръководство за структурата на 
стратегията за МИС. Целта му е да 
помогне на държавите членки да 
изготвят и приемат документи с 
приблизително еднаква структура.

Or. hu

Обосновка

Работата по организацията и обобщаването на равнището на Съюза може да бъде 
по-ефективна, ако 28-те документа, на които се основава, се придържат към 
определена обща структура. Въпреки че ръководството на Комисията няма да бъде 
задължително, то все пак ще има ефект, като подтиква държавите членки да се 
придържат към препоръчания модел/структура при изготвянето на своите 
собствени национални стратегии.

Изменение 90
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи се консултират 
помежду си и си сътрудничат винаги, 
когато това е целесъобразно, със 
съответните национални 
правоприлагащи органи, включително 
с органите за защита на данните.

5. Компетентните органи се консултират 
и си сътрудничат тясно с 
компетентните национални 
правоприлагащи органи и органите за 
защита на данните.

Or. de

Изменение 91
Мари-Кристин Вержиа
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи се консултират 
помежду си и си сътрудничат винаги,
когато това е целесъобразно, със 
съответните национални 
правоприлагащи органи, включително 
с органите за защита на данните.

5. Компетентните органи консултират 
съответните национални 
правоприлагащи органи, както и 
органите за защита на данните, в 
случаите, когато това е необходимо и 
при зачитане на принципа на 
пропорционалност, и си сътрудничат с 
тях винаги когато това е 
целесъобразно.

Or. fr

Изменение 92
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки гарантират, 
че компетентните органи във всички 
случаи информират съответните 
национални правоприлагащи органи и 
органи за защита на данните веднага 
след като възникне подозрение, че 
национален орган на държава членка 
или на трета държава:
— е инициатор на инцидент, за 
който е постъпило уведомление;
— е инициатор на възможен 
инцидент съгласно докладваното въз 
основа на материали, публикувани от 
лица, подаващи сигнали за 
нередности, или надежден публичен 
източник, или въз основа на 
информация, която е била 
поверително предоставена на 
компетентния орган.
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Or. en

Изменение 93
София ин 'т Велд

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Държавите членки гарантират, 
че уведомленията до националните 
правоприлагащи органи въз основа на 
параграф 5а (нов) автоматично ще 
доведат до нареждане на Центъра за 
борба с киберпрестъпността към 
Европолза разследване на инцидента, 
без да се засяга компетентността на 
държавите членки да разследват 
този инцидент.

Or. en

Изменение 94
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всяка държава членка уведомява 
незабавно Комисията за определения от 
нея компетентен орган, неговите задачи 
и за всякакви последващи промени в 
тях. Всяка държава членка прави 
обществено достояние акта, с който 
определя компетентния орган.

6. Всяка държава членка уведомява 
незабавно Комисията, ресорната 
комисия на Европейския парламент и 
Европейския орган за защита на 
данните за определения от нея 
компетентен орган, неговите задачи и за 
всякакви последващи промени в тях. 
Всяка държава членка прави незабавно
обществено достояние акта, с който 
определя компетентния орган.

Or. de
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Изменение 95
Чаба Шогор

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Компетентният орган изготвя 
годишен доклад до ресорния 
министър/държавен секретар в 
съответната държава членка за 
осъществените през годината 
дейности и за степента, до която е 
било възможно да изпълни 
отговорностите, възложени му от 
директивата. Към годишния доклад се 
прилага и финансовият отчет.

Or. hu

Обосновка

Минимално изискване при създаването на всяка организация е съответният правен 
акт да предвиди отчитане и отчетност на организацията, което в случая може да се 
стане най-добре под формата на годишен доклад.

Изменение 96
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка сформира екип 
за незабавно реагиране при компютърни 
инциденти (наричан по-долу „CERT“), 
който отговаря за предприемането на 
действия при инциденти и рискове в 
съответствие с подробно определена 
процедура, която отговаря на 
изискванията, посочени в приложение І, 
точка 1. CERT може да бъде сформиран 

1. Всяка държава членка сформира поне 
един екип за незабавно реагиране при 
компютърни инциденти (наричан по-
долу „CERT“), който отговаря за 
предприемането на действия при 
инциденти и рискове в съответствие с 
подробно определена процедура, която 
отговаря на изискванията, посочени в 
приложение І, точка 1. CERT може да 
бъде сформиран в рамките на 
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в рамките на компетентния орган. компетентния орган.

Or. en

Изменение 97
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка сформира най-
малко един екип за незабавно реагиране 
при компютърни инциденти (наричан 
по-долу „CERT“), който отговаря за 
предприемането на действия при 
инциденти и рискове в съответствие с 
подробно определена процедура, която 
отговаря на изискванията, посочени в 
приложение І, точка 1. CERT може да 
бъде сформиран в рамките на 
компетентния орган.

1. Всяка държава членка сформира най-
малко един екип за незабавно реагиране 
при компютърни инциденти (наричан 
по-долу „CERT“), който отговаря за 
предприемането на действия при 
инциденти и рискове в съответствие с 
подробно определена процедура, която 
отговаря на изискванията, посочени в 
приложение І, точка 1. CERT се 
сформира в рамките на компетентния 
орган.

Or. de

Изменение 98
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки информират 
Комисията за ресурсите и 
правомощията на CERT, както и за 
процедурата за предприемане на 
действия при инциденти, която CERT 
следва.

4. Държавите членки информират 
Комисията, Европейския орган за 
защита на данните и 
обществеността за ресурсите и 
правомощията на CERT, както и за 
процедурата за предприемане на 
действия при инциденти, която CERT 
следва.

Or. de



PE521.696v01-00 50/61 AM\1006685BG.doc

BG

Изменение 99
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мрежата за сътрудничество осигурява 
постоянна комуникация между 
Комисията и компетентните органи. 
При поискване Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност 
(„ENISA“) оказва съдействие на 
мрежата за сътрудничество, като й 
предоставя експертни познания и 
консултации.

2. Мрежата за сътрудничество осигурява 
постоянна комуникация между 
Комисията и компетентните органи. 
При поискване Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност 
(„ENISA“) оказва съдействие на 
мрежата за сътрудничество, като й 
предоставя технологично неутрални 
насоки с подходящи мерки както за 
публичния, така и за частния сектор.

Or. en

Изменение 100
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) редовно публикуват на общ уебсайт 
неповерителна информация относно 
актуални ранни предупреждения и 
координирани отговори;

в) редовно и незабавно публикуват на 
общ уебсайт подробна информация 
относно актуални ранни 
предупреждения и координирани 
отговори;

Or. de

Изменение 101
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съвместно обсъждат и оценяват по 
искане на някоя от държавите членки 
или на Комисията една или няколко 
национални стратегии за МИС и 
национални планове за сътрудничество 
за МИС, посочени в член 5, в рамките 
на приложното поле на настоящата 
директива;

г) съвместно обсъждат и оценяват по 
искане на някоя от държавите членки,
на Комисията или на Европейския 
парламент една или няколко 
национални стратегии за МИС и 
национални планове за сътрудничество 
за МИС, посочени в член 5, в рамките 
на приложното поле на настоящата 
директива;

Or. de

Изменение 102
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съвместно обсъждат и оценяват по 
искане на някоя от държавите членки 
или на Комисията ефективността на 
CERT, по-специално когато на равнище 
Съюза се провеждат учения за МИС;

д) съвместно обсъждат и оценяват по 
искане на някоя от държавите членки,
на Комисията или на Европейския 
парламент ефективността на CERT, по-
специално когато на равнище Съюза се 
провеждат учения за МИС;

Or. de

Изменение 103
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) си сътрудничат и обменят 
информация по всички имащи 
отношение въпроси с Европейския 
център по киберпрестъпността към 

е) си сътрудничат и обменят 
информация по актуални въпроси с 
Европейския център по 
киберпрестъпността към Европол, с 
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Европол и с всички останали имащи 
отношение европейски органи, по-
специално в сферата на защитата на 
данни, енергетиката, транспорта, 
банковото дело, фондовите борси и 
здравеопазването;

Европейския орган за защита на 
данните и с националните органи за 
защита на данните;

Or. de

Изменение 104
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) организират редовно партньорски 
проверки на капацитета и готовността;

з) организират редовно партньорски 
проверки на капацитета, готовността и 
спазването на разпоредбите за 
защита на данните;

Or. de

Изменение 105
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – точка и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) организират учения за МИС на 
равнище Съюза и участват, когато 
това е целесъобразно, в международни 
учения за МИС.

и) организират учения за МИС на 
равнище Съюза и участват в 
международни учения за МИС.

Or. de

Изменение 106
Мари-Кристин Вержиа



AM\1006685BG.doc 53/61 PE521.696v01-00

BG

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) организират учения за МИС на 
равнище Съюза и участват, когато това 
е целесъобразно, в международни 
учения за МИС.

и) организират учения за МИС на 
равнище Съюза и участват, когато това 
е целесъобразно, в международни 
учения за МИС, при условие че 
участващите държави членки 
гарантират защитата на личните 
данни на европейските граждани.

Or. fr

Изменение 107
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Личните данни се съобщават само 
на получателите, които са 
упълномощени да ги обработват с 
оглед на изпълнението на техните 
задачи. Данните, които се 
съобщават, се ограничават до 
необходимите за изпълнението на 
тези задачи, при зачитане на 
европейското законодателство в тази 
област. Осигурява се спазване на 
принципа за ограничаване в рамките 
на целта. Срокът за съхраняване на 
тези данни не надхвърля шест месеца, 
с възможност за еднократно 
подновяване.

Or. fr

Изменение 108
Агнеш Ханкиш
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Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема решения относно 
достъпа на държавите членки до 
сигурната инфраструктура в 
съответствие с критериите, 
посочени в параграфи 2 и 3. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 19, 
параграф 3.

заличава се

Or. en

Изменение 109
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато рискът или инцидентът, за 
който е изпратено ранно 
предупреждение, е с предполагаем
престъпен характер, компетентните 
органи или Комисията уведомяват 
Европейския център по 
киберпрестъпността към Европол.

4. Когато рискът или инцидентът, за 
който е изпратено ранно 
предупреждение, е с престъпен 
характер, компетентните органи или 
Комисията уведомяват Европейския 
център по киберпрестъпността към 
Европол.

Or. de

Изменение 110
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Конкретната разузнавателна 
информация за киберзаплахи за 
критичната национална 
инфраструктура се разпространява 
до персонала с разрешение за достъп 
до нея, работещ в съоръженията в 
частния сектор, към които е 
насочена конкретната заплаха.

Or. en

Изменение 111
Нилс Турвалдс

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– определение на формата и 
процедурата за събиране и обмен на 
съвместима и съпоставима информация 
относно рискове и инциденти от страна 
на компетентните органи;

– индикативно определение на формата 
и процедурата за събиране и обмен на 
съвместима и съпоставима информация 
относно рискове и инциденти от страна 
на компетентните органи;

Or. en

Изменение 112
Нилс Турвалдс

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква а) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– определяне на процедурите и 
критериите за оценка на рисковете и 
инцидентите от страна на мрежата за 
сътрудничество;

– определяне на критериите за оценка на 
рисковете и инцидентите от страна на 
мрежата за сътрудничество;

Or. en
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Изменение 113
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Без да се засяга възможността
мрежата за сътрудничество да 
провежда неофициално международно 
сътрудничество, Съюзът може да 
сключва международни споразумения с 
трети държави или международни 
организации, които да дават възможност 
за участие в някои от дейностите на 
мрежата за сътрудничество и да ги 
организират. Подобни споразумения 
отчитат необходимостта да се 
гарантира надеждна защита на 
личните данни, които са в обращение в 
мрежата за сътрудничество.

Без да се засягат възможностите на
мрежата за сътрудничество, Съюзът 
може да сключва международни 
споразумения с трети държави или 
международни организации, които да 
дават възможност за участие в някои от 
дейностите на мрежата за 
сътрудничество и да ги организират. 
Подобни споразумения трябва да 
гарантират висока защита на личните 
данни, които са в обращение в мрежата 
за сътрудничество.

Or. de

Изменение 114
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Без да се засяга възможността мрежата 
за сътрудничество да провежда 
неофициално международно 
сътрудничество, Съюзът може да 
сключва международни споразумения с 
трети държави или международни 
организации, които да дават възможност 
за участие в някои от дейностите на 
мрежата за сътрудничество и да ги 
организират. Подобни споразумения 
отчитат необходимостта да се 

Без да се засяга възможността мрежата 
за сътрудничество да провежда 
неофициално международно 
сътрудничество, Съюзът може да 
сключва международни споразумения с 
трети държави или международни 
организации, които да дават възможност 
за участие в някои от дейностите на 
мрежата за сътрудничество и да ги 
организират. Подобни споразумения 
могат да бъдат сключвани само с 
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гарантира надеждна защита на 
личните данни, които са в обращение в 
мрежата за сътрудничество.

държавите членки, които 
гарантират защита на личните данни 
на своите граждани на равнище, 
сравнимо с това в Съюза, и които 
позволяват на европейските 
граждани да защитават правата си 
на тяхна територия. В противен 
случай те могат да участват само в 
неформално сътрудничество.

Or. fr

Изменение 115
Нилс Турвалдс

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
публичните администрации и 
участниците на пазара предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за управление на 
рисковете, пред които е изправена 
сигурността на мрежите и
информационните системи, които 
контролират и използват като част от 
дейността си. Тези мерки гарантират 
ниво на сигурност, съответстващо на 
съществуващия риск с оглед на 
последните постижения в тази сфера. 
Предприемат се по-специално мерки с 
цел предотвратяване и намаляване до 
минимум на отражението на инциденти, 
засягащи техните мрежи и 
информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на услугите, които се 
поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

1. Държавите членки гарантират, че 
публичните администрации и 
участниците на пазара предприемат 
подходящи и пропорционални 
технически и организационни мерки за 
управление на рисковете, пред които е 
изправена сигурността на мрежите и 
информационните системи, които 
контролират и използват като част от 
дейността си. Тези мерки гарантират 
ниво на сигурност, съответстващо на 
съществуващия риск с оглед на 
последните постижения в тази сфера. 
Предприемат се по-специално мерки с 
цел предотвратяване и намаляване до 
минимум на отражението на инциденти, 
засягащи техните мрежи и 
информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на услугите, които се 
поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

Or. en
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Изменение 116
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
публичните администрации и 
участниците на пазара предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за управление на 
рисковете, пред които е изправена 
сигурността на мрежите и 
информационните системи, които 
контролират и използват като част от 
дейността си. Тези мерки гарантират 
ниво на сигурност, съответстващо на 
съществуващия риск с оглед на 
последните постижения в тази сфера. 
Предприемат се по-специално мерки с 
цел предотвратяване и намаляване до 
минимум на отражението на инциденти, 
засягащи техните мрежи и 
информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на услугите, които се 
поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

1. Държавите членки гарантират, че 
публичните администрации и 
участниците на пазара предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за ограничаване
на рисковете, пред които е изправена 
сигурността на мрежите и 
информационните системи, които 
контролират и използват като част от 
дейността си. Тези мерки гарантират 
ниво на сигурност, съответстващо на 
съществуващия риск с оглед на 
последните постижения в тази сфера. 
Предприемат се по-специално мерки с 
цел предотвратяване и намаляване до 
минимум на отражението на инциденти, 
засягащи техните мрежи и 
информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на услугите и на 
сигурността на данните, които се 
поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

Or. de

Изменение 117
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 1. Държавите членки гарантират, че 
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публичните администрации и 
участниците на пазара предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за управление на 
рисковете, пред които е изправена 
сигурността на мрежите и 
информационните системи, които 
контролират и използват като част от 
дейността си. Тези мерки гарантират 
ниво на сигурност, съответстващо на 
съществуващия риск с оглед на 
последните постижения в тази сфера. 
Предприемат се по-специално мерки с 
цел предотвратяване и намаляване до 
минимум на отражението на инциденти, 
засягащи техните мрежи и 
информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на услугите, които се 
поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

публичните администрации и 
предприятията предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за управление на 
рисковете, пред които е изправена 
сигурността на мрежите и 
информационните системи, които 
контролират и използват като част от 
дейността си. Тези мерки гарантират 
ниво на сигурност, съответстващо на 
съществуващия риск с оглед на 
последните постижения в тази сфера. 
Предприемат се по-специално мерки с 
цел предотвратяване и намаляване до 
минимум на отражението на инциденти, 
засягащи техните мрежи и 
информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на услугите, които се 
поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

Or. fr

Изменение 118
Кристиян Елер

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
публичните администрации и 
участниците на пазара предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за управление на 
рисковете, пред които е изправена 
сигурността на мрежите и 
информационните системи, които 
контролират и използват като част от 
дейността си. Тези мерки гарантират 
ниво на сигурност, съответстващо на 
съществуващия риск с оглед на 
последните постижения в тази сфера. 

1. Държавите членки гарантират, че 
публичните администрации и 
участниците на пазара предприемат 
подходящи технически и 
организационни мерки за установяване 
и ефективно управление на рисковете, 
пред които е изправена сигурността на 
мрежите и информационните системи, 
които контролират и използват като 
част от дейността си. Тези мерки 
гарантират ниво на сигурност, 
съответстващо на съществуващия риск с 
оглед на последните постижения в тази 
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Предприемат се по-специално мерки с 
цел предотвратяване и намаляване до 
минимум на отражението на инциденти, 
засягащи техните мрежи и 
информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на услугите, които се 
поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

сфера. Предприемат се по-специално 
мерки с цел предотвратяване и 
намаляване до минимум на отражението 
на инциденти, засягащи техните мрежи 
и информационни системи, върху 
основните услуги, които те предоставят, 
и по този начин за гарантиране на 
непрекъснатостта на услугите, които се 
поддържат от тези мрежи и 
информационни системи.

Or. en

Изменение 119
Агнеш Ханкиш

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
публичните администрации и 
участниците на пазара уведомяват 
компетентния орган за инцидентите, 
които са имали значително отражение 
върху сигурността на основните 
предоставяни от тях услуги.

2. Държавите членки гарантират, че 
публичните администрации и 
участниците на пазара уведомяват 
компетентния орган за информация, 
свързана както с инцидентите, така 
и със заплахите, която има отражение 
върху сигурността на основните 
предоставяни от тях услуги.

Or. en

Изменение 120
Карл Шлютер

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – буква а) (нова)

Изменение

а) производителите на търговски 
софтуер носят отговорност въпреки 
клаузите за освобождаване от 
отговорност, включени в 
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споразуменията с потребителите, в 
случай на груба небрежност по 
отношение на безопасността и 
сигурността.

Or. en

Обосновка

В лицензионното споразумение производителите на търговски софтуер се 
освобождават от всякаква отговорност, която може да възникне в резултат на 
лоша мисловна нагласа по отношение на сигурността и слабо програмиране. За да се 
насърчат производителите на софтуер да инвестират в мерки за сигурност, е 
необходима различна култура. Тя може да бъде постигната само ако 
производителите на софтуер бъдат държани отговорни за пропуските в 
сигурността.


