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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението цели постигане на високо ниво на мрежова и информационна 
сигурност в ЕС. Докладчикът подкрепя преследваните с предложението цели, като 
препоръчва изменения, които ще подобрят правната сигурност и ще укрепят 
гаранциите и защитата на физическите лица и тяхната неприкосновеност с цел да се 
гарантира, че физическите лица притежават контрол над личните си данни и доверие в 
цифровата среда и с цел създаване на култура на управление на риска и подобряване на 
обмена на информация между частни и публични субекти.   
Предложените изменения се отнасят до укрепване на позоваването на 
законодателството в областта на защитата на данни, изясняване, че „критичната 
инфраструктура” не следва да включва социални мрежи и магазини за приложни 
програми (вж изменения списък в приложение ІІ) и до гарантиране на спазването на 
пропорционалността, като се подчертава гражданския аспект на начинанието: повечето 
нарушения и най-чести причини за повреди в системата не са умишлени кибератаки от 
терористи, престъпници или чуждестранни шпиони, а са неумишлени, дължат се на 
човешка грешка или на природни бедствия. От ключово значение е ЕС да различава 
прилагането на предложеното законодателство от евентуално милитаризиране на 
темата, като изключи сигурността и целите на индустрията за осъществяване на 
наблюдение. 
Оставащите значителни притеснения се отнасят до връзката на предложената система с 
предложената по силата на Общия регламент относно защита на данните система за 
уведомяване, и ефикасното им съвместно съществуване, което е едно от причините, 
поради които подчертахме факта, че всяко законодателство на ЕС относно 
киберсигурността следва да е последващо на приемането на Общия регламент относно 
защита на данните, а не да го предхожда. Освен това следва да се разгледат 
действителните финансови и административни последици, включително общите 
разходи за дружествата, а не само разходите по предоставяне на уведомления.  
Софтуерните компании, които произвеждат аматьорски програми, като по този начин 
пестят пари, като излагат на риск клиентите си, в никакъв случай не могат да се ползват 
от защитата на стандарта в потребителските условия, които отхвърлят всякаква 
отговорност за неизправност на софтуера. Те се нуждаят от стимули, за да гарантират, 
че са постигнали разумна сигурност. Накрая, следва да бъдат изяснени, а не оставени за 
интерпретация от държавите членки, ключови концепции (като значението на 
„публични администратори”, „значително въздействие” и конкретното определение на 
„киберпрестъпност”). 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си 
следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Понеже най-често причините за 
повреди в системата продължават да 
са неумишлени, като природни 
бедствия или човешка грешка, 
инфраструктурата следва да е 
устойчива както на умишлени, така 
и на неумишлени нарушения, а 
операторите на критичната 
инфраструктура следва да създадат 
основани на устойчивост системи, 
които функционират дори при 
повреда на други системи, извън 
техния контрол.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Приемането на равнището на 
ЕС на законодателство с общ 
характер в областта на защитата на  
данните следва да предшества 
приемането на законодателство на 
равнището на ЕС в областта на 
киберсигурността.  Следователно 
Директивата за МИС следва да бъде 
приета едва след като бъде приет  
Общия регламент относно защитата 
на данните.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за директива
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 данни, 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 данни.

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 данни, 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
Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 година относно 
защитата на лицата по отношение на
обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни.

Or. en

Обосновка

Въпреки че в съображение 39 се сдържа позоваване на Регламент (ЕО) № 45/2001, 
такова позоваване е необходимо и тук, в съответствие със становището на ЕНОЗД.  

Изменение 4

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„киберустойчивост” означава 
способността на дадена мрежа и 
информационна система да устои и 
да възстанови цялостния си 
оперативен капацитет след 



PE514.755v01-00 6/12 PA\941696BG.doc

BG

инциденти, включващи, без да се 
ограничават до тях:   техническа 
неизправност, повреда в захранването 
или инциденти, свързани със 
сигурността;

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„инцидент“ означава обстоятелство или 
събитие, което има действително 
неблагоприятно отражение върху 
сигурността;

„инцидент“ означава обстоятелство или 
събитие, което има действително 
неблагоприятно отражение върху 
сигурността и предоставянето на 
основни услуги;

Or. en

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) рамка за управление на риска;

Or. en

Обосновка

Задължението за съставяне на „план за оценка на риска” е твърде ограничително, 
тъй като посочената формулировка не включва другите дейности, които се изискват 
при управлението на рискове, свързани със сигурността на информацията. ЕНОЗД 
препоръчва установяване и поддържане на рамка за управление на риска, която със 
сигурност включва и етап на оценка на риска.
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
национален компетентен орган по 
сигурността на мрежовите и 
информационните системи
(„компетентния орган“).

1. Всяка държава членка определя
граждански национален компетентен 
орган по сигурността на мрежовите и 
информационните системи
(„компетентния орган“).

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. По отношение на събраната, 
обработена и обменена информация, 
органите се съобразяват с 
изискванията относно защитата на 
лични данни, установени в член 17 на 
Директива 95/46/ЕО.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на мрежата за 
сътрудничество компетентните органи:

В рамките на мрежата за 
сътрудничество компетентните органи, 
като гарантират, че се събират и 
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обработват единствено данни, които 
са крайно необходими за постигането 
на определената цел, и че са спазени 
разпоредбите на Общия регламент 
относно защитата на данните:

Or. en

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Лични данни се съобщават 
единствено на получатели, за които 
обработването на посочените данни 
се налага с оглед изпълнението на 
задачите им, произтичащи от 
подходящо правно основание.   
Оповестените данни се ограничават 
до това, което е необходимо за 
изпълнението на задачите им. 
Осигурява се спазване на принципа за 
ограничаване в рамките на целта. За 
целите на настоящата директива се 
уточнява срокът за съхраняване на 
посочените данни. 

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Критериите за участие на 
държавите членки в сигурната 
система за обмен на информация, за 
да се гарантира, че от страна на 
всички участници е гарантирано 
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високо равнище на сигурност и 
устойчивост на всички етапи от 
обработването, включително чрез 
подходящи мерки за поверителност и 
сигурност, в съответствие с членове 
16 и 17 на Директива 95/46/ЕО и 
членове 21 и 22 на Регламент (ЕО) № 
45/2001.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В ранните предупреждения 
компетентните органи и Комисията 
съобщават всякаква имаща отношение 
информация, с която разполагат и която 
може да бъде от полза за оценката на 
риска или инцидента.

2. В ранните предупреждения 
компетентните органи и Комисията 
съобщават всякаква имаща отношение 
информация, с която разполагат и която 
може да бъде от полза за оценката на 
риска или инцидента, в съответствие с 
разпоредбите на Общия регламент 
относно защитата на данните.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на държава членка или по 
собствена инициатива Комисията може 
да поиска една държава членка да 
предостави всякаква имаща отношение 
информация по конкретен риск или 
инцидент.

3. По искане на държава членка или по 
собствена инициатива Комисията може 
да поиска една държава членка да 
предостави всякаква имаща отношение 
информация по конкретен риск или 
инцидент, в съответствие с 
разпоредбите на Общия регламент 
относно защитата на данните.
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Or. en

Изменение 14

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 предполагаем 
престъпен характер, компетентните 
органи или Комисията уведомяват 
Европейския център по 
киберпрестъпността към Европол, в 
съответствие с разпоредбите на 
Общия регламент относно защитата 
на данните.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Производителите на софтуер са 
отговорни за преодоляване на 
нарушения на сигурността, в 
рамките на 24 часа, след като са били 
информирани за сериозни инциденти 
и 72 часа за инциденти, чиито 
последици е малко вероятно да 
предизвикат значителни финансови 
загуби или сериозно нарушаване на 
неприкосновеността на личния 
живот. 

Or. en
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Производителите на търговски 
софтуер не попадат в обхвата на 
защитата на клаузите за 
„освобождаване от отговорност”, 
когато е възможно да се докаже, че 
продуктите им не са подходящо 
проектирани, за да се справят с 
предвидими заплахи срещу 
сигурността.  

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изискванията съгласно параграфи 1 и 
2 се прилагат за всички участници на 
пазара, които предоставят услуги в 
Европейския съюз.

3. Изискванията съгласно параграфи 1 и 
2 се прилагат за всички участници на 
пазара и производители на софтуер, 
които предоставят услуги в 
Европейския съюз. Уведомления за 
инциденти в съответствие с 
параграф 2 се прилагат, без да се 
засягат задълженията за уведомление 
за нарушение на разпоредбите 
относно личните данни в 
съответствие с приложимото право 
относно защитата на данни. 

Or. en
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Изменение 18

Предложение за директива
Приложение І – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) CERT изпълняват и управляват мерки 
за сигурност, с които да гарантират 
поверителността, целостта, наличността 
и автентичността на информацията, 
която получават и с която работят.

б) CERT изпълняват и управляват мерки 
за сигурност, с които да гарантират 
поверителността, целостта, наличността 
и автентичността на информацията, 
която получават и с която работят, в 
съответствие с изискванията за 
защита на данните.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на участниците на пазара Списък на участниците на пазара

Посочени в член 3, параграф 8, буква а): Посочени в член 3, параграф 8, буква а):
1. Платформи за електронна търговия 1. Платформи за електронна търговия

2. Портали за плащания в интернет 2. Портали за плащания в интернет

3. Социални мрежи
4. Машини за търсене 3. Машини за търсене
5. Услуги за изчисления в облак 4. Услуги за изчисления в облак

6. Магазини за приложни програми

Or. en


