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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства като цяло законодателното предложение за директива относно 
мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (МИС 2). Докладчикът счита, че 
в един все по-цифровизиран свят сигурността онлайн е от ключово значение за 
гарантирането на безопасна цифрова среда, както и за функционирането на единния 
пазар, където потребителите и икономическите оператори могат да действат свободно. 

Предложението за МИС 2 е значително подобрение в сравнение с 
Директива (ЕС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите 
и информационните системи в Съюза (МИС 1). В него се изброяват основните 
недостатъци на МИС 1, като например ниското равнище на киберустойчивост в 
отделните предприятия и сектори, както и нееднаквите равнища на устойчивост и 
ниското равнище на съвместна ситуационна осведоменост и на съвместна реакция при 
кризи във и между държавите членки. Докладчикът приветства амбициите това 
положение да бъде коригирано чрез МИС 2.

Обхват

Докладчикът оценява високо по-широкия обхват на предложението за МИС 2, по-
специално включването на нови сектори като публичната администрация. Изричният 
списък на включените сектори и услуги със сигурност ще намали свободата на действие 
на държавите членки при определянето на конкретните субекти, обхванати от 
директивата, и следователно ще намали разпокъсаността на единния пазар.

В рамките на обхванатите сектори и услуги Комисията предложи правилото за размер на 
предприятието като единен критерий за определяне на субектите, попадащи в 
приложното поле на директивата. Този критерий несъмнено има предимството да 
гарантира правна сигурност, като същевременно намалява различията между държавите 
членки.

Въпреки че приветства разширения обхват, вземащ предвид секторите, докладчикът е на 
мнение, че този общ критерий следва да бъде съчетан с оценка на критичността на 
субектите във всеки сектор. Това би позволило средните и големите предприятия, за 
които след оценка на риска се счита, че са с ниска степен на критичност и зависимост от 
иначе критични субекти, да не попадат в обхвата на директивата.

Докладчикът подчертава, че това не следва да се счита за отворена врата за различно 
тълкуване между държавите членки. За да се гарантира, че това няма да доведе до 
фрагментирано прилагане между държавите членки, Комисията се насърчава да издаде 
ясни насоки по този въпрос.

Накрая, въпреки че приветства изключването на микропредприятията и малките 
предприятия от обхвата, докладчикът счита, че е необходимо да се насърчи тяхното 
доброволно приобщаване, тъй като микропредприятията и малките предприятия също са 
обект на кибератаки и са засегнати от тях.

Координирани регулаторни рамки в областта на киберсигурността
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Докладчикът приветства главата, в която се определят различните елементи на 
националните стратегии за киберсигурност и техните инструменти за управление на 
кризи. Предлага се, като част от тяхната национална стратегия за киберсигурност, 
държавите членки да приемат политика за насърчаване на използването на криптография 
и криптиране, особено от МСП.

Докладчикът приветства разработването от ENISA на европейски регистър на 
уязвимостите, но счита, че е важно регистрацията да зачита търговската поверителност 
и търговските тайни и да не обременява ненужно субектите.

Сътрудничество между държавите членки

С особено задоволство се приветства по-структурираното сътрудничество между 
държавите членки в рамките на групата за сътрудничество, мрежата на ЕРИКС и 
новосъздадената група в областта на широкомащабните инциденти в МИС 2. 
Необходимо е обаче да се гарантира повишаване на нивото на доверие и готовност за 
обмен на информация между държавите членки, тъй като ефективността на това 
сътрудничество играе ключова роля за гарантиране на високо равнище на 
киберсигурност в ЕС.

С оглед на тази позиция бяха изготвени редица изменения с цел засилване на ролята на 
мрежите. По-специално докладчикът счита, че партньорските проверки са плодотворен 
начин за повишаване на споделеното доверие на държавите членки, и подкрепя факта, че 
те следва да играят решаваща роля при оценката на ефективността на политиките на 
отделните държави членки в областта на киберсигурността.

Управление на риска, свързан с киберсигурността

Разширяването на обхвата на оценката на риска, така че да обхваща цялата верига на 
доставки (член 18 и член 19) се оценява високо, но докладчикът подчертава, че са нужни 
разяснения, за да се предоставят ясни насоки на субектите, за които се прилага това 
изискване, и на държавите членки при извършването на координирана оценка на риска 
за сигурността на особено важни сектори или вериги на доставки.

Задължения за докладване

Докладчикът счита, че следва да се предостави повече яснота по конкретни пунктове от 
преразгледаната директива, най-вече по отношение на някои от задълженията, наложени 
на дружествата, които попадат в обхвата на МИС 2. Докладчикът се стреми да намали 
бюрокрацията и да улесни предприятията при спазването на новите правила, като се има 
предвид крайната цел за ефективно прилагане на директивата.

Предложението на докладчика е предвиденият срок в задълженията за докладване за 
първите уведомления да бъде удължен от 24 часа на 72 часа, за да се даде възможност на 
дружествата ефективно да се справят с продължаващата атака срещу киберсигурността 
преди уведомяването. Освен това се предлага да се заличи всяко позоваване на 
задължителното уведомяване за т.нар. „потенциални инциденти“.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Всички тези различия водят до 
фрагментирането на вътрешния пазар и 
могат да имат вредно въздействие върху 
функционирането му, засягайки по-
специално трансграничното 
предоставяне на услуги и нивото на 
устойчивост в областта на 
киберсигурността поради прилагането 
на различни стандарти. Настоящата 
директива има за цел да премахне тези 
големи различия между държавите 
членки, по-специално посредством 
предвиждането на минимални правила 
относно функционирането на 
координирана регулаторна рамка, 
установяването на механизми за 
ефективното сътрудничество между 
отговорните органи във всяка държава 
членка, актуализирането на списъка със 
сектори и дейности, подчинени на 
задълженията за киберсигурност, и 
предоставянето на ефективни правни 
средства за защита и санкции, 
способстващи за ефективното 
правоприлагане на тези задължения. 
Поради това Директива (ЕС) 2016/1148 
следва да бъде отменена и заменена с 
настоящата директива.

(5) Всички тези различия водят до 
фрагментирането на вътрешния пазар и 
могат да имат вредно въздействие върху 
функционирането му, засягайки по-
специално трансграничното 
предоставяне на услуги и нивото на 
устойчивост в областта на 
киберсигурността поради прилагането 
на различни стандарти. Настоящата 
директива има за цел да премахне тези 
големи различия между държавите 
членки и да укрепи вътрешния пазар, 
по-специално посредством 
предвиждането на минимални правила 
относно функционирането на 
координирана регулаторна рамка, 
установяването на механизми за 
ефективното сътрудничество между 
отговорните органи във всяка държава 
членка, актуализирането на списъка със 
сектори и дейности, подчинени на 
задълженията за киберсигурност, и 
предоставянето на ефективни правни 
средства за защита и санкции, 
способстващи за ефективното 
правоприлагане на тези задължения. 
Поради това Директива (ЕС) 2016/1148 
следва да бъде отменена и заменена с 
настоящата директива.

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Директивата не засяга 
правилата, установени в правото на 
Съюза относно защитата на личните 
данни.

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) При все това малки субекти или 
микросубекти, които изпълняват 
определени критерии, сочещи че те 
имащи ключова роля за икономиките и 
обществата на държавите членки или за 
конкретни сектори или видове услуги, 
също следва да бъдат обхванати от 
настоящата директива. Държавите 
членки следва да отговарят за 
съставянето на списък с такива субекти, 
който да предоставят на Комисията.

(9) При все това малки субекти или 
микросубекти, които изпълняват 
определени критерии, сочещи че те 
имащи ключова роля за икономиките и 
обществата на държавите членки или за 
конкретни сектори или видове услуги, 
също следва да бъдат обхванати от 
настоящата директива. Държавите 
членки следва да отговарят за 
съставянето на списък с такива субекти, 
който да предоставят на Комисията. 
Комисията следва да предостави ясни 
насоки относно критериите, с които 
се установява кои малки субекти или 
микросубекти биха били съществени 
или значими, особено когато 
предоставят услуги в няколко 
държави членки.

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Комисията, в сътрудничество с 
групата за сътрудничество, може да 
издава насоки за прилагането на 
критериите, приложими за 
микропредприятията и малки 
предприятия.

(10) Комисията, в сътрудничество с 
групата за сътрудничество, следва да 
издава насоки за прилагането на 
критериите, приложими за 
микропредприятията и малки 
предприятия.
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Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Разширяването на 
приложното поле на настоящата 
директива води до включването на 
субекти, които са обект на 
специфично за секторите регулиране. 
За да се избегне всякакво регулаторно 
дублиране или тежест, Комисията 
следва да гарантира, че 
специфичните за отделните сектори 
актове, които изискват 
съществените или значимите 
субекти да приемат мерки за 
управление на риска в областта на 
киберсигурността или да уведомяват 
за инциденти или значителни 
киберзаплахи, са в съответствие с 
настоящата директива.

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Комисията следва да публикува 
ясни насоки към настоящата 
директива, за да спомогне за 
гарантиране на хармонизация при 
прилагането във всички държави 
членки и да се избегне фрагментиране.

Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Комисията следва също така 
да издаде насоки за подпомагане на 
държавите членки при правилното 
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прилагане на разпоредбите относно 
обхвата и за оценка на 
пропорционалността на 
задълженията, определени в 
настоящата директива, с оглед на 
критичността на субектите, 
попадащи в обхвата, особено когато 
се прилагат за субекти със сложни 
бизнес модели или оперативна среда, 
при които даден субект може 
едновременно да изпълнява 
критериите, определени както за 
съществени, така и за значими 
субекти, или може едновременно да 
извършва дейности, част от които 
попадат в обхвата на настоящата 
директива, а друга част са извън него. 
В случаите, когато основната 
дейност на субектите е извън 
обхвата на настоящата директива, 
но друга вторична дейност попада в 
обхвата ѝ, разпоредбите следва да се 
прилагат само за функциите или 
подразделенията в рамките на даден 
субект, които попадат в обхвата на 
настоящата директива.

Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) С оглед на взаимовръзките 
между киберсигурността и физическата 
сигурност на субектите следва да се 
осигури съгласуван подход между 
Директива (ЕС) XXX/XXX на 
Европейския парламент и на Съвета17 и 
настоящата директива. За постигането 
на тази цел държавите членки следва да 
гарантират, че критичните и 
равностойни на тях субекти съгласно 
Директива (ЕС) XXX/XXX се считат за 
съществени субекти по силата на 
настоящата директива. Държавите 
членки следва също така да гарантират, 
че стратегиите им за киберсигурност 

(14) С оглед на взаимовръзките 
между киберсигурността и физическата 
сигурност на субектите следва да се 
осигури съгласуван подход между 
Директива (ЕС) XXX/XXX на 
Европейския парламент и на Съвета17 и 
настоящата директива. За постигането 
на тази цел държавите членки следва да 
гарантират, че критичните и 
равностойни на тях субекти съгласно 
Директива (ЕС) XXX/XXX се считат за 
съществени субекти по силата на 
настоящата директива. Държавите 
членки следва също така да гарантират, 
че националните им стратегии за 
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предвиждат рамка за политики за 
усъвършенствана координация между 
компетентния орган съгласно 
настоящата директива и компетентния 
орган съгласно Директива (ЕС) 
XXX/XXX в контекста на обмена на 
информация относно инциденти и 
киберзаплахи и упражняването на 
задачи по надзор. Органите съгласно 
двете директиви следва да си 
сътрудничат и да обменят информация, 
по-специално във връзка с 
установяването на критични субекти, 
киберзаплахи, рискове за 
киберсигурността, инциденти, засягащи 
критичните субекти, както и относно 
предприети от тези субекти мерки за 
киберсигурност. При поискване от 
компетентните органи съгласно 
Директива (ЕС) XXX/XXX на 
компетентните органи съгласно 
настоящата директива следва да бъде 
разрешено да упражняват своите 
правомощия по надзор и 
правоприлагане спрямо съществен 
субект, определен като критичен. За 
целта двата органа следва да си 
сътрудничат и да обменят информация.

киберсигурност предвиждат рамка за 
политики за усъвършенствана 
координация между компетентния орган 
съгласно настоящата директива и 
компетентния орган съгласно Директива 
(ЕС) XXX/XXX в контекста на 
докладването за инциденти, обмена на 
информация относно инциденти, 
ситуации, близки до инциденти, и 
киберзаплахи и упражняването на 
задачи по надзор. Органите съгласно 
двете директиви следва да си 
сътрудничат и да обменят информация, 
по-специално във връзка с 
установяването на критични субекти, 
киберзаплахи, рискове за 
киберсигурността, инциденти, засягащи 
критичните субекти, както и относно 
предприети от тези субекти мерки за 
киберсигурност. При поискване от 
компетентните органи съгласно 
Директива (ЕС) XXX/XXX на 
компетентните органи съгласно 
настоящата директива следва да бъде 
разрешено да упражняват своите 
правомощия по надзор и 
правоприлагане спрямо съществен 
субект, определен като критичен. За 
целта двата органа следва да си 
сътрудничат и да обменят информация.

__________________ __________________
17 [да се добавят пълното заглавие и 
препратка към публикацията в ОВ, 
когато станат известни]

17 [да се добавят пълното заглавие и 
препратка към публикацията в ОВ, 
когато станат известни]

Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Поддържането и запазването на 
надеждна, устойчива и сигурна система 
за имена на домейни (DNS) е ключов 
фактор за запазването на целостта на 
интернет и е от съществено значение за 
неговото непрекъснато и стабилно 

(15) Поддържането и запазването на 
надеждна, устойчива и сигурна система 
за имена на домейни (DNS) е ключов 
фактор за запазването на целостта на 
интернет и е от съществено значение за 
неговото непрекъснато и стабилно 
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функциониране, от което зависят 
цифровата икономика и обществото. 
Ето защо настоящата директива следва 
да се прилага за всички доставчици на 
DNS услуги по веригата на 
преобразуване на DNS, включително 
операторите на базови сървъри за имена 
на домейни, сървъри за имена на 
домейни от първо ниво (TLD), сървъри 
за окончателно или рекурсивно 
преобразуване на имена на домейни.

функциониране, от което зависят 
цифровата икономика, вътрешният 
пазар и обществото. Ето защо 
настоящата директива следва да се 
прилага за всички доставчици на DNS 
услуги по веригата на преобразуване на 
DNS, включително операторите на 
базови сървъри за имена на домейни, 
сървъри за имена на домейни от първо 
ниво (TLD), сървъри за окончателно или 
рекурсивно преобразуване на имена на 
домейни, и доставчици на услуги за 
поверителност или прокси услуги, 
брокери на домейни или препродавачи, 
както и всякакви други услуги, 
свързани с регистрацията на имена на 
домейни.

Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Тази нарастваща 
взаимозависимост е резултат от все по-
трансграничния и взаимообвързан 
характер на мрежата за доставка на 
услуги, използваща ключови 
инфраструктури в целия Съюз, в 
секторите енергетика, транспорт, 
цифрова инфраструктура, питейна и 
отпадъчна вода, здравеопазване, някои 
аспекти на публичната администрация, 
както и космическото пространство, 
доколкото става въпрос за 
предоставянето на определени услуги, 
зависещи от наземни инфраструктури, 
притежавани, управлявани и използвани 
от държавите членки или от 
частноправни субекти (т.е. без 
инфраструктурите, притежавани, 
управлявани и използвани от Съюза или 
от негово име като част от космическите 
му програми). Тази взаимозависимост 
означава, че всяко смущение, дори и 
такова, което първоначално се свежда 
до един субект или сектор, може да има 

(20) Тази нарастваща 
взаимозависимост е резултат от все по-
трансграничния и взаимообвързан 
характер на мрежата за доставка на 
услуги, използваща ключови 
инфраструктури в целия Съюз, в 
секторите енергетика, транспорт, 
цифрова инфраструктура, питейна и 
отпадъчна вода, здравеопазване, някои 
аспекти на публичната администрация, 
както и космическото пространство, 
доколкото става въпрос за 
предоставянето на определени услуги, 
зависещи от наземни инфраструктури, 
притежавани, управлявани и използвани 
от държавите членки или от 
частноправни субекти (т.е. без 
инфраструктурите, притежавани, 
управлявани и използвани от Съюза или 
от негово име като част от космическите 
му програми). Тази взаимозависимост 
означава, че всяко смущение, дори и 
такова, което първоначално се свежда 
до един субект или сектор, може да има 
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стъпаловидни ефекти в по-широк план, 
потенциално водещи до 
широкообхватни и трайни отрицателни 
последствия за доставката на услуги на 
вътрешния пазар. Пандемията от 
COVID-19 показа колко са уязвими 
нашите все по-взаимозависими 
общества за рискове с ниска вероятност.

стъпаловидни ефекти в по-широк план, 
потенциално водещи до 
широкообхватни и трайни отрицателни 
последствия за доставката на услуги на 
вътрешния пазар. Пандемията от 
COVID-19 показа колко са уязвими 
нашите все по-взаимозависими 
общества за рискове с ниска вероятност, 
а така също и необходимостта да се 
защити вътрешният пазар чрез 
съвместни стратегии и действия на 
равнището на Съюза.

Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Компетентните органи или 
ЕРИКС следва да получават 
уведомления за инциденти от субектите 
по ефективен и ефикасен начин. На 
единните звена за контакт следва да се 
възложи задачата да предават 
уведомленията за инциденти на 
единните звена за контакт на други 
засегнати държави членки. На 
равнището на органите на 
държавите членки, с цел да се осигури 
едно-единствено звено за контакт във 
всяка от държавите членки, единните 
звена за контакт следва да са и 
адресатите за относима информация за 
инциденти, засягащи субекти от 
финансовия сектор, постъпваща от 
компетентните органи съгласно 
Регламент XXXX/XXXX, която те 
следва при необходимост да могат да 
препращат на съответните национални 
компетентни органи или ЕРИКС 
съгласно настоящата директива.

(23) Компетентните органи или 
ЕРИКС следва да получават 
уведомления за инциденти от субектите 
по стандартизиран, ефективен и 
ефикасен начин. На единните звена за 
контакт следва да се възложи задачата 
да предават уведомленията за 
инциденти на единните звена за контакт 
на други засегнати държави членки. С 
цел да се осигури едно-единствено 
звено за контакт във всяка от държавите 
членки, единните звена за контакт 
следва да са и адресатите за относима 
информация за инциденти, засягащи 
субекти от финансовия сектор, 
постъпваща от компетентните органи 
съгласно Регламент XXXX/XXXX, 
която те следва при необходимост да 
могат да препращат на съответните 
национални компетентни органи или 
ЕРИКС съгласно настоящата директива.

Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) По отношение на личните данни 
ЕРИКС следва да могат да предоставят, 
в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета19 
във връзка с личните данни, от името на 
субект и при поискване от негова страна 
съгласно настоящата директива, 
активно сканиране на мрежите и 
информационните системи, използвани 
за предоставянето на техните услуги. 
Държавите членки следва да имат за цел 
да гарантират еднакво равнище на 
технически възможности за всички 
секторни ЕРИКС. Държавите членки 
могат да поискат помощ от Агенцията 
на Европейския съюз за киберсигурност 
(ENISA) при създаването на 
националните ЕРИКС.

(25) За да идентифицират, 
ограничават и предотвратяват 
специфични заплахи по отношение на 
личните данни, ЕРИКС следва да могат 
да предоставят, в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета19 
във връзка с личните данни, от името на 
субект и при поискване от негова страна 
съгласно настоящата директива, 
сканиране на мрежите и 
информационните системи, използвани 
за предоставянето на техните услуги. 
Държавите членки следва да имат за цел 
да гарантират еднакво равнище на 
технически възможности за всички 
секторни ЕРИКС. Държавите членки 
могат да поискат помощ от Агенцията 
на Европейския съюз за киберсигурност 
(ENISA) при създаването на 
националните ЕРИКС.

__________________ __________________
19 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 година относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 година относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Като част от своите 
национални стратегии за 
киберсигурност държавите членки 
следва да приемат политики за 
насърчаване и интегриране на 
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интелигентни системи за 
предотвратяване и откриване на 
инциденти и заплахи за 
киберсигурността. В съответствие 
със своите национални стратегии за 
киберсигурност държавите членки 
следва да въведат политики, насочени 
към осведоменост и грамотност в 
областта на киберсигурността, с 
оглед на защитата на 
потребителите.  При приемането на 
национални стратегии за 
киберсигурност държавите членки 
следва да осигурят рамки на 
политиката, така че да обърнат 
внимание на законния достъп до 
информация.

Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В съответствие с приложението 
към Препоръка (ЕС) 2017/1548 на 
Комисията относно координирана 
реакция на мащабни киберинциденти и 
кризи („концепция“)20, мащабен 
инцидент следва да означава инцидент 
със значително въздействие върху поне 
две държави членки или инцидент, 
смущението от който надхвърля 
капацитета за отговор на една държава 
членка. В зависимост от причината и 
въздействието си, мащабните инциденти 
може да се разраснат и да се превърнат в 
същински кризи, непозволяващи 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Предвид 
широкомащабния обхват и, в повечето 
случаи, трансграничния характер на 
такива инциденти, държавите членки и 
съответните институции, органи и 
служби на Съюза следва да си 
сътрудничат на техническо, оперативно 

(27) В съответствие с приложението 
към Препоръка (ЕС) 2017/1548 на 
Комисията относно координирана 
реакция на мащабни киберинциденти и 
кризи („концепция“)20, мащабен 
инцидент следва да означава инцидент 
със значително въздействие върху поне 
две държави членки или инцидент, 
смущението от който надхвърля 
капацитета за отговор на една държава 
членка, застрашавайки по този начин 
вътрешния пазар. В зависимост от 
причината и въздействието си, 
мащабните инциденти може да се 
разраснат и да се превърнат в същински 
кризи, непозволяващи правилното 
функциониране на вътрешния пазар. 
Предвид широкомащабния обхват и, в 
повечето случаи, трансграничния 
характер на такива инциденти, 
държавите членки и съответните 
институции, органи и служби на Съюза 
следва да си сътрудничат на техническо, 
оперативно и политическо равнище за 
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и политическо равнище за правилно 
координиране на отговора в Съюза.

правилно координиране на отговора в 
Съюза.

__________________ __________________
20 Препоръка (ЕС) 2017/1584 на 
Комисията от 13 септември 2017 година 
относно координирана реакция на 
мащабни киберинциденти и кризи (ОВ 
L 239, 19.9.2017 г., стр. 36).

20 Препоръка (ЕС) 2017/1584 на 
Комисията от 13 септември 2017 година 
относно координирана реакция на 
мащабни киберинциденти и кризи (ОВ 
L 239, 19.9.2017 г., стр. 36).

Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Тъй като злонамереното 
използване на уязвимостите в мрежите и 
информационните системи може да 
причини значителни смущения и вреди, 
бързото установяване и отстраняване на 
тези уязвимости е важен фактор за 
намаляване на риска за 
киберсигурността. Затова субектите, 
които изграждат такива системи, следва 
да установят подходящи процедури за 
справяне с уязвимостите, които са 
открити. Тъй като уязвимостите често се 
откриват и докладват (оповестяват) от 
трети страни (докладващи субекти), 
производителят или доставчикът на 
ИКТ продукти или услуги следва да 
въведе и необходимите процедури за 
получаване на информация за 
уязвимости от трети страни. В това 
отношение международните стандарти 
ISO/IEC 30111 и ISO/IEC 29417 
предоставят насоки съответно за 
справянето с уязвимости и за тяхното 
оповестяване. По отношение на 
оповестяването на уязвимости от 
особено значение е координацията 
между докладващите субекти и 
производителите или доставчиците на 
ИКТ продукти или услуги. С 
координираното оповестяване на 
уязвимостите се определя структуриран 
процес, чрез който те се докладват на 

(28) Тъй като злонамереното 
използване на уязвимостите в мрежите и 
информационните системи може да 
причини значителни смущения и вреди 
на предприятията и потребителите, 
бързото установяване и отстраняване на 
тези уязвимости е важен фактор за 
намаляване на риска за 
киберсигурността. Затова субектите, 
които изграждат такива системи, следва 
да установят подходящи процедури за 
справяне с уязвимостите, които са 
открити. Тъй като уязвимостите често се 
откриват и докладват (оповестяват) от 
трети страни (докладващи субекти), 
производителят или доставчикът на 
ИКТ продукти или услуги следва да 
въведе и необходимите процедури за 
получаване на информация за 
уязвимости от трети страни. В това 
отношение международните стандарти 
ISO/IEC 30111 и ISO/IEC 29417 
предоставят насоки съответно за 
справянето с уязвимости и за тяхното 
оповестяване. По отношение на 
оповестяването на уязвимости от 
особено значение е координацията 
между докладващите субекти и 
производителите или доставчиците на 
ИКТ продукти или услуги. С 
координираното оповестяване на 
уязвимостите се определя структуриран 
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организациите по начин, позволяващ на 
последните да диагностицират и 
отстранят уязвимостта преди 
разкриването на подробна информация 
за нея на трети страни или на 
обществеността. Координираното 
оповестяване на уязвимостите следва да 
включва и координиране между 
докладващия субект и организацията по 
отношение на графика за отстраняване и 
публикуване на уязвимостите.

процес, чрез който те се докладват на 
организациите по начин, позволяващ на 
последните да диагностицират и 
отстранят уязвимостта преди 
разкриването на подробна информация 
за нея на трети страни или на 
обществеността. Координираното 
оповестяване на уязвимостите следва да 
включва и координиране между 
докладващия субект и организацията по 
отношение на графика за отстраняване и 
публикуване на уязвимостите.

Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Комисията, ENISA и 
държавите членки следва да 
продължат да благоприятстват 
международното уеднаквяване със 
стандартите и съществуващите 
най-добри практики на отрасъла в 
областта на управлението на риска, 
например в сферите на оценките на 
сигурността на веригите на 
доставки, обмена на информация и 
оповестяването на уязвимости.

Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Достъпът до вярна и 
своевременна информация относно 
уязвимостите, засягащи ИКТ продукти и 
услуги, допринася за подобрено 
управление на риска, свързан с 
киберсигурността. В това отношение 
източниците на публично достъпна 
информация относно уязвимостите са 
важен инструмент за субектите и 

(30) Достъпът до вярна и 
своевременна информация относно 
уязвимостите, засягащи ИКТ продукти и 
услуги, допринася за подобрено 
управление на риска, свързан с 
киберсигурността. В това отношение 
източниците на публично достъпна 
информация относно уязвимостите са 
важен инструмент за субектите и 
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техните потребители, но също и за 
националните компетентни органи и 
ЕРИКС. Поради тази причина ENISA 
следва да създаде регистър на 
уязвимостите, където съществените и 
значимите субекти и техните 
доставчици, както и субектите, които не 
попадат в приложното поле на 
настоящата директива, могат 
доброволно да разкриват уязвимости и 
да предоставят информация за тях, 
позволяваща на потребителите да 
предприемат подходящи ограничаващи 
мерки.

техните потребители, но също и за 
националните компетентни органи и 
ЕРИКС. Поради тази причина ENISA 
следва да създаде база данни за 
уязвимостите, където съществените и 
значимите субекти и техните 
доставчици, както и субектите, които не 
попадат в приложното поле на 
настоящата директива, могат 
доброволно да разкриват уязвимости и 
да предоставят информация за тях, 
позволяваща на потребителите да 
предприемат подходящи ограничаващи 
мерки.

Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) При все че подобни регистри или 
бази данни за уязвимости съществуват, 
те се предоставят и поддържат от 
установени извън ЕС субекти. Един 
поддържан от ENISA Европейски 
регистър на уязвимостите би осигурил 
повишена прозрачност относно процеса 
на публикуване преди официалното 
разкриване на уязвимостта, както и 
устойчивост в случаи на смущения или 
прекъсвания при предоставянето на 
подобни услуги. За да се избегне 
дублиране на усилията и да се постигне 
взаимно допълване във възможно най-
висока степен, ENISA следва да 
разгледа възможността за сключване на 
споразумения за структурирано 
сътрудничество с подобни регистри под 
юрисдикцията на трети страни.

(31) При все че подобни регистри или 
бази данни за уязвимости съществуват, 
те се предоставят и поддържат от 
установени извън ЕС субекти. Една 
поддържана от ENISA Европейска база 
данни за уязвимостите би осигурила 
повишена прозрачност относно процеса 
на публикуване преди официалното 
разкриване на уязвимостта, както и 
устойчивост в случаи на смущения или 
прекъсвания при предоставянето на 
подобни услуги. За да се избегне 
дублиране на усилията и да се постигне 
взаимно допълване във възможно най-
висока степен, ENISA следва да 
разгледа възможността за сключване на 
споразумения за структурирано 
сътрудничество с бази данни за 
уязвимостите или регистри под 
юрисдикцията на трети страни и 
предаване на доклади в съответните 
регистри, при условие че такива 
действия не накърняват защитата 
на поверителността и търговските 
тайни.
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Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Групата за сътрудничество 
следва да съставя работна програма на 
всеки две години, включваща 
действията, които да предприема за 
изпълнение на своите цели и задачи. 
Времевата рамка на първата програма, 
приета съгласно настоящата директива, 
следва да е синхронизирана с времевата 
рамка на последната програма, приета 
съгласно Директива (ЕС) 2016/1148, за 
да се избегнат потенциални смущения в 
работата на групата.

(32) Групата за сътрудничество 
следва да обсъжда политическите 
приоритети и ключовите 
предизвикателства във връзка с 
киберсигурността и да съставя 
работна програма на всеки две години, 
включваща действията, които да 
предприема за изпълнение на своите 
цели и задачи. Времевата рамка на 
първата програма, приета съгласно 
настоящата директива, следва да е 
синхронизирана с времевата рамка на 
последната програма, приета съгласно 
Директива (ЕС) 2016/1148, за да се 
избегнат потенциални смущения в 
работата на групата.

Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Групата за сътрудничество 
следва да се състои от 
представители на държавите членки, 
Комисията и ENISA.

Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Групата за сътрудничество 
следва да остане гъвкав форум и да 
може да реагира на променящите се и 
новите приоритети на политиките и 
предизвикателствата пред тях, като 
същевременно взема предвид 

(34) Групата за сътрудничество 
следва да остане гъвкав форум и да 
може да реагира на променящите се и 
новите приоритети на политиките и 
предизвикателствата пред тях, като 
същевременно взема предвид 
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наличността на ресурсите. Тя следва да 
организира редовни съвместни 
заседания с относимите частни 
заинтересованите страни от Съюза с цел 
обсъждане на дейностите, извършвани 
от групата, и събиране на информация 
относно възникващите 
предизвикателства пред политиките. С 
цел подобряване на сътрудничество на 
равнището на Съюза групата следва да 
разгледа възможността да покани 
работещите в областта на политиките за 
киберсигурност органи и служби на 
Съюза, като например Европейския 
център за борба с киберпрестъпността 
(EC3), Агенцията за авиационна 
безопасност на Европейския съюз 
(ЕААБ) и Агенцията на Европейския 
съюз за космическата програма 
(EUSPA), да участват в нейната работа.

наличността на ресурсите. Тя следва да 
организира редовни съвместни 
заседания с относимите частни 
заинтересованите страни от Съюза с цел 
обсъждане на дейностите, извършвани 
от групата, и събиране на информация 
относно възникващите 
предизвикателства пред политиките. С 
цел подобряване на сътрудничество на 
равнището на Съюза групата следва да 
разгледа възможността да покани 
работещите в областта на политиките за 
киберсигурност органи и служби на 
Съюза, като например Европейския 
център за борба с киберпрестъпността 
(EC3), Агенцията за авиационна 
безопасност на Европейския съюз 
(ЕААБ) и Агенцията на Европейския 
съюз за космическата програма 
(EUSPA), да участват в нейната работа, 
а така също и други имащи 
отношение органи и агенции на 
Съюза.

Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) На компетентните органи и 
ЕРИКС следва да бъдат предоставени 
правомощия да участват в схеми за 
обмен на длъжностни лица от други 
държави членки с цел подобряване на 
сътрудничеството. Компетентните 
органи следва да предприемат 
необходимите мерки, за да дадат 
възможност на длъжностните лица от 
други държави членки да играят 
ефективна роля в действията на 
приемащия компетентен орган.

(35) На компетентните органи и 
ЕРИКС следва да бъдат предоставени 
правомощия да участват в схеми за 
обмен и съвместни програми за 
обучение на длъжностни лица от други 
държави членки с цел подобряване на 
сътрудничеството и засилване на 
доверието между държавите членки. 
Компетентните органи следва да 
предприемат необходимите мерки, за да 
дадат възможност на длъжностните 
лица от други държави членки да играят 
ефективна роля в действията на 
приемащия компетентен орган или 
ЕРИКС.
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Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За целите на настоящата 
директива понятието „ситуации, 
близки до инциденти“ следва да се 
отнася до събитие, което 
потенциално е можело да причини 
вреда, но неговото пълно настъпване е 
било успешно предотвратено.

заличава се

Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 45 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45а) Освен това субектите следва 
също така да осигуряват подходящо 
образование и обучение в областта на 
киберсигурността за своите 
служители на всички нива на 
организацията.

Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) За да се отговори допълнително 
на рисковете по веригата на доставка и 
да се подпомогнат субектите, 
упражняващи дейност в обхванати от 
настоящата директива сектори, 
правилно да управляват веригата на 
доставка и свързаните с доставчика 
рискове за киберсигурността, групата за 
сътрудничество, включваща 
съответните национални органи, в 
сътрудничество с Комисията и ENISA, 
следва да извърши координирани 
секторни оценки на веригата на 

(Не се отнася до българския текст.)
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доставка, както това бе вече направено 
за 5G мрежите в съответствие с 
Препоръка (ЕС) 2019/534 относно 
киберсигурността на 5G мрежите21, с 
цел да се установи за всеки сектор кои 
са критичните ИКТ услуги, системи или 
продукти, относимите заплахи и 
уязвимости.

__________________  
21 Препоръка (ЕС) 2019/534 на 
Комисията от 26 март 2019 година 
относно киберсигурността на 5G 
мрежите (ОВ L 88, 29.3.2019 г., стр. 42).

 

Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) С оглед на характеристиките на 
съответния сектор, в секторните оценки 
на веригата на доставка следва да се 
вземат предвид техническите и, когато е 
уместно, нетехническите фактори, 
включително определените в 
Препоръка (ЕС) 2019/534 относно 
киберсигурността на 5G мрежите, в 
координираната в целия ЕС оценка на 
риска на сигурността на 5G мрежите и в 
инструментариума на ЕС за 
киберсигурност на 5G технологиите, 
договорен от групата за сътрудничество. 
За да се установят веригите на доставки, 
които следва да са предмет на 
координирана оценка на риска, следва 
да бъдат взети предвид следните 
критерии: i) степента, в която 
съществените и значимите субекти 
използват и разчитат на конкретни 
критични ИКТ услуги, системи или 
продукти; ii) значението на конкретни 
критични ИКТ услуги, системи или 
продукти за изпълнението на критични 
или чувствителни функции, 
включително обработването на лични 
данни; iii) наличието на алтернативни 

(47) С оглед на характеристиките на 
съответния сектор и на неговата 
критичност, в секторните оценки на 
веригата на доставка следва да се вземат 
предвид техническите и, когато е 
уместно, нетехническите фактори, 
включително определените в 
Препоръка (ЕС) 2019/534 относно 
киберсигурността на 5G мрежите, в 
координираната в целия ЕС оценка на 
риска на сигурността на 5G мрежите и в 
инструментариума на ЕС за 
киберсигурност на 5G технологиите, 
договорен от групата за сътрудничество. 
За да се установят веригите на доставки, 
които следва да са предмет на 
координирана оценка на риска, следва 
да бъдат взети предвид следните 
критерии: i) степента, в която 
съществените и значимите субекти 
използват и разчитат на конкретни 
критични ИКТ услуги, системи или 
продукти; ii) значението на конкретни 
критични ИКТ услуги, системи или 
продукти за изпълнението на критични 
или чувствителни функции, 
включително обработването на лични 
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ИКТ услуги, системи или продукти; iv) 
устойчивостта на цялостната верига на 
доставки на ИКТ услуги, системи или 
продукти срещу смущаващи събития и 
v) за възникващи ИКТ услуги, системи 
или продукти, тяхната потенциална 
бъдеща значимост за дейностите на 
субектите.

данни; iii) наличието на алтернативни 
ИКТ услуги, системи или продукти; iv) 
устойчивостта на цялостната верига на 
доставки на ИКТ услуги, системи или 
продукти срещу смущаващи събития и 
v) за възникващи ИКТ услуги, системи 
или продукти, тяхната потенциална 
бъдеща значимост за дейностите на 
субектите.

Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Вътрешният пазар разчита на 
функционирането на интернет повече от 
всякога. Услугите на практически 
всички съществени и значими субекти 
са зависими от предоставяните по 
интернет услуги. За да се осигури 
гладкото предоставяне на услуги от 
страна на съществените и значимите 
субекти, от значение е обществените 
електронни съобщителни мрежи, като 
например опорните мрежи на интернет 
или подводните комуникационни 
кабели, да имат въведени подходящи 
мерки за киберсигурност и да докладват 
за свързаните с тях инциденти.

(51) Вътрешният пазар разчита на 
функционирането на интернет повече от 
всякога. Услугите на практически 
всички съществени и значими субекти 
са зависими от предоставяните по 
интернет услуги и потребителите 
разчитат на него за съществена част 
от своето ежедневие. За да се осигури 
гладкото предоставяне на услуги от 
страна на съществените и значимите 
субекти, от значение е обществените 
електронни съобщителни мрежи, като 
например опорните мрежи на интернет 
или подводните комуникационни 
кабели, да имат въведени подходящи 
мерки за киберсигурност и да докладват 
за свързаните с тях инциденти.

Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Когато е подходящо, 
субектите следва да уведомяват 
получателите на техните услуги за 
конкретни и значими заплахи, както и за 
мерките, които тези получатели могат 
да предприемат за ограничаване на 

(52) Субектите следва да се 
стремят да уведомяват получателите 
на техните услуги за конкретни и 
значими заплахи, както и за мерките, 
които тези получатели могат да 
предприемат за ограничаване на 
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произтичащия за тях риск. 
Изискването да се уведомяват тези 
получатели за такива заплахи не 
следва да освобождава субектите от 
задължението да предприемат за своя 
сметка подходящи и незабавни мерки за 
предотвратяване или отстраняване на 
каквито и да било киберзаплахи и да 
възстановят нормалното ниво на 
сигурност на услугата. Предоставянето 
на получателите на такава информация 
относно заплахите за сигурността 
следва да бъде безплатно.

произтичащия за тях риск, по-
специално когато такива мерки 
могат да увеличат защитата на 
потребителите. Това не следва да 
освобождава субектите от задължението 
да предприемат за своя сметка 
подходящи и незабавни мерки за 
предотвратяване или отстраняване на 
каквито и да било киберзаплахи и да 
възстановят нормалното ниво на 
сигурност на услугата. Предоставянето 
на получателите на такава информация 
относно заплахите за сигурността 
следва да бъде безплатно и 
формулирано на лесен за разбиране 
език.

Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни мрежи или на 
общественодостъпни електронни 
съобщителни услуги следва по-
специално да информират получателите 
на услуги за конкретни и значителни 
киберзаплахи и за мерките, които те 
могат да предприемат, за да защитят 
сигурността на своите съобщения, 
например чрез използване на специални 
типове софтуер или технологии за 
криптиране.

(53) Доставчиците на обществени 
електронни съобщителни мрежи или на 
общественодостъпни електронни 
съобщителни услуги следва по-
специално да информират получателите 
на услуги за конкретни и значителни 
киберзаплахи и за допълнителните 
мерки, които те могат да предприемат, 
за да защитят сигурността на своите 
устройства и съобщения, например 
чрез използване на специални типове 
софтуер или технологии за криптиране.

Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) С цел да се защити сигурността 
на електронните съобщителни мрежи и 
услуги следва да се насърчи 
използването на криптиране, и по-

(54) С цел да се защити сигурността 
на електронните съобщителни мрежи и 
услуги следва да се насърчи 
използването на криптиране, и по-
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специално на криптиране от край до 
край, като при необходимост то следва 
да стане задължително за доставчиците 
на такива услуги и мрежи в 
съответствие с принципите за сигурност 
и поверителност по подразбиране и на 
етапа на проектиране на целите по 
член 18. Използването на криптиране от 
край до край следва да е съобразено с 
правомощията на държавите членки да 
гарантират защитата на своите 
съществени свързани със сигурността 
интереси и обществена сигурност, а 
също и да дава възможност за 
разследване, установяване и 
наказателно преследване на 
престъпления в съответствие с правото 
на Съюза. Решенията по отношение на 
законосъобразния достъп до 
информация при комуникации с 
криптиране от край до край следва да 
запазват ефективността на криптирането 
при защитата на неприкосновеността и 
сигурността на комуникациите и 
същевременно да дават ефективен 
отговор на престъпността.

специално на криптиране от край до 
край, като при необходимост то следва 
да стане задължително за доставчиците 
на такива услуги и мрежи в 
съответствие с принципите за сигурност 
и поверителност по подразбиране и на 
етапа на проектиране на целите за 
мерките за управление на риска, 
свързан с киберсигурността. 
Използването на криптиране от край до 
край не засяга правомощията, 
политиките и процедурите на 
държавите членки да гарантират 
защитата на своите съществени 
свързани със сигурността интереси и 
обществена сигурност, а също и да 
дават възможност за разследване, 
установяване и наказателно преследване 
на престъпления в съответствие с 
правото на Съюза. Решенията по 
отношение на законосъобразния достъп 
до информация при комуникации с 
криптиране от край до край следва да 
запазват ефективността на криптирането 
при защитата на неприкосновеността и 
сигурността на комуникациите и 
същевременно да дават ефективен 
отговор на престъпността. Всяко 
предприето действие трябва 
стриктно да се придържа към 
принципите на пропорционалност и 
субсидиарност. 

Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) С настоящата директива се 
определя двуетапен подход по 
отношение на докладването на 
инциденти с цел да се постигне 
подходящ баланс между бързото 
докладване, което подпомага 
ограничаването на потенциалното 
разпространение на инциденти и 
позволява на субектите да потърсят 

(55) С настоящата директива се 
определя поетапен подход по 
отношение на докладването на 
инциденти с цел да се постигне 
подходящ баланс между бързото 
докладване, което подпомага 
ограничаването на потенциалното 
разпространение на инциденти и 
позволява на субектите да потърсят 
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подкрепа, от една страна, и 
задълбоченото докладване, което 
подпомага извличането на ценни изводи 
от отделни инциденти и подобряването 
с течение на времето на устойчивостта 
на киберзаплахи на отделни дружества 
или цели сектори, от друга. От 
субектите следва да се изисква да 
направят първоначално уведомление в 
рамките на 24 часа, след като са узнали 
за инцидент, и да изготвят окончателен 
доклад в срок от един месец. В 
първоначалното уведомление следва да 
се посочва само информацията, която е 
строго необходима на компетентните 
органи и позволява на субекта да 
потърси подкрепа, ако е необходимо. В 
такова уведомление, когато е 
приложимо, се посочва дали се 
предполага, че инцидентът се дължи на 
незаконосъобразно или злонамерено 
действие. Държавите членки следва да 
гарантират, че изискването за подаване 
на такова първоначално уведомление не 
отклонява ресурсите на докладващия 
субект от дейностите по справяне с 
инцидента, които следва да имат 
приоритет. За да се гарантира още по-
добре, че задълженията за докладване на 
инциденти нито отклоняват ресурси от 
дейностите по справяне с инцидента, 
нито затормозяват по някакъв друг 
начин на усилията на субекта в това 
отношение, държавите членки следва да 
предвидят разпоредба, че в надлежно 
обосновани случаи и при споразумение 
с компетентните органи или ЕРИКС 
съответният субект може да се отклони 
от 24-часовия срок за първоначалното 
уведомление и едномесечния срок за 
окончателния доклад.

подкрепа, от една страна, и 
задълбоченото докладване, което 
подпомага извличането на ценни изводи 
от отделни инциденти и подобряването 
с течение на времето на устойчивостта 
на киберзаплахи на отделни дружества 
или цели сектори, от друга. От 
субектите следва да се изисква да 
направят първоначално уведомление в 
рамките на 72 часа, след като са узнали 
за инцидент или за ситуация, близка до 
инцидент, и да изготвят изчерпателен 
доклад не по-късно от три месеца 
след подаването на първоначалното 
уведомление и окончателен доклад в 
срок от един месец след 
ограничаването на инцидента. В 
първоначалното уведомление следва да 
се посочва само информацията, която е 
строго необходима на компетентните 
органи и позволява на субекта да 
потърси подкрепа, ако е необходимо. В 
такова уведомление, когато е 
приложимо, се посочва дали се 
предполага, че инцидентът се дължи на 
незаконосъобразно или злонамерено 
действие. Държавите членки следва да 
гарантират, че изискването за подаване 
на такова първоначално уведомление не 
отклонява ресурсите на докладващия 
субект от дейностите по справяне с 
инцидента, които следва да имат 
приоритет. Първоначалното 
уведомление следва да бъде 
предхождано от ранно 
предупреждение в рамките на 
първите 24 часа, без каквото и да е 
задължение за оповестяване на 
допълнителна информация. Това 
ранно предупреждение следва да бъде 
подадено възможно най-скоро, за да 
позволи на субектите да потърсят 
бързо подкрепа от компетентните 
органи или ЕРИКС, а компетентните 
органи или ЕРИКС да могат да 
намалят потенциалното 
разпространение на докладвания 
инцидент, както и да послужи като 
инструмент за ситуационна 
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осведоменост за ЕРИКС. За да се 
гарантира още по-добре, че 
задълженията за докладване на 
инциденти нито отклоняват ресурси от 
дейностите по справяне с инцидента, 
нито затормозяват по някакъв друг 
начин усилията на субекта в това 
отношение, държавите членки следва да 
предвидят разпоредба, че в надлежно 
обосновани случаи и при споразумение 
с компетентните органи или ЕРИКС 
съответният субект може да се отклони 
от предвидените срокове.

Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Съществените и значимите 
субекти често се оказват в положение, 
при което, даден инцидент трябва да 
бъде докладван, поради конкретните му 
характеристики, на различни органи в 
резултат на задължения за уведомяване, 
включени в различни правни 
инструменти. Подобни случаи пораждат 
допълнителни пречки и могат да 
доведат и до несигурност с оглед на 
формата и процедурите на такива 
уведомления. С оглед на това и с цел 
опростяване на докладването за 
инциденти със сигурността държавите 
членки следва да установят единна 
входяща точка за всички уведомления, 
изисквани съгласно настоящата 
директива, както и съгласно останалото 
право на Съюза, като например 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО. ENISA следва да 
разработи съвместно с групата за 
сътрудничество общи образци на 
уведомления посредством насоки, които 
биха опростили и оптимизирали 
изискваната съгласно правото на Съюза 

(56) Съществените и значимите 
субекти често се оказват в положение, 
при което даден инцидент трябва да 
бъде докладван, поради конкретните му 
характеристики, на различни органи в 
резултат на задължения за уведомяване, 
включени в различни правни 
инструменти. Подобни случаи пораждат 
допълнителни пречки и могат да 
доведат и до несигурност с оглед на 
формата и процедурите на такива 
уведомления. С оглед на това и с цел 
опростяване на докладването за 
инциденти със сигурността и спазване 
на принципа на еднократност 
държавите членки следва да установят 
единна входяща точка за всички 
уведомления, изисквани съгласно 
настоящата директива, както и съгласно 
останалото право на Съюза, като 
например Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО. ENISA следва да 
разработи съвместно с групата за 
сътрудничество общи образци на 
уведомления посредством насоки, които 
биха опростили и оптимизирали 
изискваната съгласно правото на Съюза 
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докладвана информация и биха 
намалили тежестите за дружествата.

докладвана информация и биха 
намалили тежестите за дружествата.

Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Поддържането на точни и пълни 
бази данни с имена на домейни и данни 
за регистрация (т. нар. „данни WHOIS“) 
и предоставянето на законен достъп до 
такива данни са от съществено значение 
за гарантиране на сигурността, 
стабилността и устойчивостта на DNS, 
което на свои ред допринася за по-
високо ниво на киберсигурност в Съюза. 
Когато обработването включва лични 
данни, то следва да е в съответствие с 
правото на Съюза в областта на 
защитата на данните.

(59) Поддържането на точни, 
проверени и пълни бази данни с имена 
на домейни и данни за регистрация (т. 
нар. „данни WHOIS“) и предоставянето 
на законен достъп до такива данни са от 
съществено значение за гарантиране на 
сигурността, стабилността и 
устойчивостта на DNS, което на свои 
ред допринася за по-високо ниво на 
киберсигурност в Съюза. Когато 
обработването включва лични данни, то 
следва да е в съответствие с правото на 
Съюза в областта на защитата на 
данните.

Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) За да се гарантира наличността 
на точни и пълни данни за регистрация 
на домейни, регистрите на имена на 
домейни от първо ниво и субектите, 
предоставящи услуги за регистриране 
на имена на домейни от първо ниво (т. 
нар. регистратори), следва да събират 
и гарантират целостта и наличността на 
данните за регистрация на имената на 
домейни. По-специално регистрите на 
имена на домейни от първо ниво и 
субектите, предоставящи услуги за 
регистриране на имена на домейни от 
първо ниво, следва да установят 
политики и процедури за събиране и 
поддържане на точни и пълни данни за 

(61) За да се гарантира наличността 
на точни и пълни данни за регистрация 
на домейни, регистрите на имена на 
домейни от първо ниво и субектите, 
предоставящи услуги за регистриране 
на имена на домейни (включително 
услуги, предоставяни от регистри и 
регистратори на имена на домейни, 
доставчици на услуги за 
поверителност или прокси услуги, 
брокери на домейни или препродавачи, 
както и всякакви други услуги, 
свързани с регистрацията на имена на 
домейни), следва да събират и 
гарантират целостта и наличността на 
данните за регистрация на имената на 
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регистрация, както и да предотвратяват 
и поправят неточни такива данни в 
съответствие с правилата на Съюза за 
защита на данните.

домейни. По-специално регистрите на 
имена на домейни от първо ниво и 
субектите, предоставящи услуги за 
регистриране на имена на домейни от 
първо ниво, следва да установят 
политики и процедури за събиране и 
поддържане на точни и пълни данни за 
регистрация, както и да предотвратяват 
и поправят неточни такива данни в 
съответствие с правилата на Съюза за 
защита на данните.

Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Субектите следва да бъдат 
насърчавани колективно да вложат 
своите лични познания и практически 
опит на стратегическо, тактическо и 
оперативно равнище с цел подобряване 
на способностите си за адекватен 
достъп, наблюдение, защита срещу и 
отговор на киберзаплахи. Затова е 
необходимо на равнището на Съюза да 
се даде възможност за възникването на 
механизми за договорености за 
доброволен обмен на информация. За 
тази цел държавите членки следва 
активно да подкрепят и насърчават и 
съответните субекти, които не попадат в 
обхвата на настоящата директива, да 
участват в тези механизми за споделяне 
на информация. Въпросните механизми 
следва да бъдат използвани в пълно 
съответствие с правилата за 
конкуренцията на Съюза, както и с 
правилата на Съюза за защита на 
данните.

(68) Субектите следва да бъдат 
насърчавани и подпомагани от 
държавите членки колективно да 
вложат своите лични познания и 
практически опит на стратегическо, 
тактическо и оперативно равнище с цел 
подобряване на способностите си за 
адекватен достъп, наблюдение, защита 
срещу и отговор на киберзаплахи. 
Затова е необходимо на равнището на 
Съюза да се даде възможност за 
възникването на механизми за 
договорености за доброволен обмен на 
информация. За тази цел държавите 
членки следва активно да подкрепят и 
насърчават и съответните субекти, 
които не попадат в обхвата на 
настоящата директива, да участват в 
тези механизми за споделяне на 
информация. Въпросните механизми 
следва да бъдат използвани в пълно 
съответствие с правилата за 
конкуренцията на Съюза, както и с 
правилата на Съюза за защита на 
данните.
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Изменение 36
Предложение за директива
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Обработването на личните данни, 
в степента, строго необходима и 
пропорционална за гарантиране на 
сигурността на мрежите и 
информацията от субектите, публичните 
органи, CERT, ЕРИКС и доставчиците 
на технологии и услуги в областта на 
сигурността, следва да представлява 
законен интерес на съответния 
администратор на данни, съгласно 
посоченото в Регламент (ЕС) 2016/679. 
Това следва да включва мерки, свързани 
с предотвратяването, разкриването, 
анализирането и отговора на инциденти, 
мерки за повишаване на осведомеността 
във връзка с конкретни киберзаплахи, 
обмен на информация в контекста на 
отстраняване на уязвимостите и 
координирано разкриване, както и 
доброволния обмен на информация за 
тези инциденти, за киберзаплахи и 
уязвимости, показатели за нарушена 
сигурност, тактики, техники и 
процедури, предупреждения във връзка 
с киберсигурността и инструменти за 
конфигуриране. Тези мерки може да 
изискват обработването на следните 
видове лични данни: IP адреси, 
унифицирани указатели на ресурс 
(URL), имена на домейни и адреси на 
електронна поща.

(69) Обработването на личните данни, 
което трябва да бъде ограничено до 
това, което е строго необходимо и 
пропорционално за гарантиране на 
сигурността на мрежите и 
информацията и обезпечаване на 
защитата на потребителите от 
субектите, публичните органи, CERT, 
ЕРИКС и доставчиците на технологии и 
услуги в областта на сигурността, 
следва да представлява законен интерес 
на съответния администратор на данни, 
съгласно посоченото в 
Регламент (ЕС) 2016/679. Това следва да 
включва мерки, свързани с 
предотвратяването, разкриването, 
анализирането и отговора на инциденти, 
мерки за повишаване на осведомеността 
във връзка с конкретни киберзаплахи, 
обмен на информация в контекста на 
отстраняване на уязвимостите и 
координирано разкриване, както и 
доброволния обмен на информация за 
тези инциденти, за киберзаплахи и 
уязвимости, показатели за нарушена 
сигурност, тактики, техники и 
процедури, предупреждения във връзка 
с киберсигурността и инструменти за 
конфигуриране. Тези мерки може да 
изискват обработването на следните 
видове лични данни: IP адреси, 
унифицирани указатели на ресурс 
(URL), имена на домейни и адреси на 
електронна поща.

Изменение 37
Предложение за директива
Съображение 70
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) За да се засилят правомощията и 
действията по надзор, подпомагащи 
осигуряването на ефективно 
изпълнение, настоящата директива 
следва да предостави минимален списък 
с действия и средства по надзор, чрез 
които компетентните органи може да 
осъществяват надзор върху 
съществените и значимите субекти. 
Освен това с настоящата директива 
следва да се разграничат режимите на 
надзор за съществените и за значимите 
субекти, за да гарантира справедлив 
баланс на задълженията както за 
субектите, така и за компетентните 
органи. Така съществените субекти 
следва да са подчинени на напълно 
изразен режим на надзор (предхождащ и 
последващ), докато значимите субекти 
следва да са подчинени на по-лек 
режим, включващ само последващ 
надзор. Това означава, че във втория 
случай значимите субекти не следва да 
документират систематично 
изпълнението на изискванията за 
управлението на риска, свързан с 
киберсигурността, а компетентните 
органи следва да прилагат подход с 
последващ надзор, поради което няма да 
имат общо задължение за 
осъществяване на надзор върху тези 
субекти.

(70) За да се засилят правомощията и 
действията по надзор, подпомагащи 
осигуряването на ефективно изпълнение 
и постигане на общо високо ниво на 
сигурност в целия цифров сектор, 
включително чрез предотвратяване 
на рискове за потребителите или 
други мрежи, информационни 
системи и услуги, настоящата 
директива следва да предостави 
минимален списък с действия и 
средства по надзор, чрез които 
компетентните органи може да 
осъществяват надзор върху 
съществените и значимите субекти. 
Освен това с настоящата директива 
следва да се разграничат режимите на 
надзор за съществените и за значимите 
субекти, за да гарантира справедлив 
баланс на задълженията както за 
субектите, така и за компетентните 
органи. Така съществените субекти 
следва да са подчинени на напълно 
изразен режим на надзор (предхождащ и 
последващ), докато значимите субекти 
следва да са подчинени на по-лек 
режим, включващ само последващ 
надзор, като се взема предвид подход, 
основан на риска. Това означава, че във 
втория случай значимите субекти не 
следва да документират систематично 
изпълнението на изискванията за 
управлението на риска, свързан с 
киберсигурността, а компетентните 
органи следва да прилагат подход с 
последващ надзор, поради което няма да 
имат общо задължение за 
осъществяване на надзор върху тези 
субекти, освен когато е налице явно 
нарушение на задълженията.

Изменение 38
Предложение за директива
Съображение 76
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) За допълнително засилване на 
ефективността и убедителността на 
санкциите, приложими за нарушенията 
на задълженията съгласно настоящата 
директива, компетентните органи 
следва да разполагат с правомощия да 
прилагат санкции, състоящи се в 
прекратяване на удостоверение или 
разрешение за всички или част от 
услугите, предоставяни от съществен 
субект, и налагането на временна 
забрана за упражняване на 
управленски функции от физическо 
лице. Предвид тежестта и въздействието 
върху дейностите на субектите и в 
крайна сметка върху техните 
потребители, тези санкции следва да се 
прилагат само пропорционално на 
тежестта на нарушението и да отчитат 
конкретните за всеки случай 
обстоятелства, включително 
предумишлен или непредумишлен 
характер на нарушението, действията, 
предприети за предотвратяване или 
ограничаване на претърпените щети 
и/или загуби. Тези санкции следва да се 
прилагат единствено като ultima ratio, 
т.е. само след като останалите относими 
действия по правоприлагане, 
предвидени от настоящата директива, са 
били изчерпани, и само докато 
субектите, към които те се прилагат, 
предприемат необходимото действие за 
отстраняване на недостатъците или 
изпълнение на изискванията на 
компетентния орган, за които се отнасят 
тези санкции. Налагането на такива 
санкции подлежи на подходящи 
процедурни гаранции в съответствие с 
общите принципи на правото на Съюза 
и Хартата на основните права на 
Европейския съюз, включително 
ефективна съдебна защита, справедлив 
процес, презумпция за невиновност и 
право на защита.

(76) За допълнително засилване на 
ефективността и убедителността на 
санкциите, приложими за нарушенията 
на задълженията съгласно настоящата 
директива, компетентните органи 
следва да разполагат с правомощия да 
прилагат санкции, състоящи се в 
прекратяване на удостоверение или 
разрешение за съответните услуги, 
предоставяни от съществен субект. 
Предвид тежестта и въздействието 
върху дейностите на субектите и в 
крайна сметка върху техните 
потребители, тези санкции следва да се 
прилагат само пропорционално на 
тежестта на нарушението и да отчитат 
конкретните за всеки случай 
обстоятелства, включително 
предумишлен или непредумишлен 
характер на нарушението, действията, 
предприети за предотвратяване или 
ограничаване на претърпените щети 
и/или загуби. Тези санкции следва да се 
прилагат единствено като ultima ratio, 
т.е. само след като останалите относими 
действия по правоприлагане, 
предвидени от настоящата директива, са 
били изчерпани, и само докато 
субектите, към които те се прилагат, 
предприемат необходимото действие за 
отстраняване на недостатъците или 
изпълнение на изискванията на 
компетентния орган, за които се отнасят 
тези санкции. Налагането на такива 
санкции подлежи на подходящи 
процедурни гаранции в съответствие с 
общите принципи на правото на Съюза 
и Хартата на основните права на 
Европейския съюз, включително 
ефективна съдебна защита, справедлив 
процес, презумпция за невиновност и 
право на защита.
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Изменение 39
Предложение за директива
Съображение 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79) Следва да бъде въведен 
механизъм за партньорска проверка, 
позволяващ прилагането на политиките 
в областта на киберсигурността, 
включително равнището на 
способностите и наличните ресурси на 
държавите членки, да се оценява от 
експерти, определени от държавите 
членки.

(79) Следва да бъде въведен 
механизъм за партньорска проверка, 
позволяващ прилагането на политиките 
в областта на киберсигурността, 
включително равнището на 
способностите и наличните ресурси на 
държавите членки и обмена на най-
добри практики, да се оценява от 
експерти, определени от държавите 
членки и ENISA.

Изменение 40
Предложение за директива
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80) За да се вземат предвид новите 
киберзаплахи, технологическото 
развитие или секторните особености, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 ДФЕС следва 
да бъде делегирано на Комисията при 
спазване на елементите във връзка с 
мерките за управление на риска, 
изисквани от настоящата директива. 
Комисията следва да разполага и с 
правомощия да приема делегирани 
актове, определящи от кои категории 
съществени субекти се изисква да 
получават удостоверение, както и 
съгласно кои конкретни европейски 
схеми за удостоверяване на 
киберсигурността. От особена важност 
е по време на подготвителната работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и те да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 

(80) За да се вземат предвид новите 
киберзаплахи, технологическото 
развитие или секторните особености, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 ДФЕС следва 
да бъде делегирано на Комисията при 
спазване на елементите във връзка с 
мерките за управление на риска, 
изисквани от настоящата директива. 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове за определяне на 
техническите елементи, свързани с 
мерките за управление на риска. 
Комисията следва също така да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, като определя вида 
информация, предоставена от 
съществени и значими субекти, за 
всеки инцидент със значително 
въздействие върху предоставянето на 
техните услуги или за каквато и да е 
ситуация, близка до инцидент, и като 
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споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество26. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

уточнява случаите, в които даден 
инцидент следва да се счита за 
значителен. От особена важност е по 
време на подготвителната работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и те да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество26. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

__________________ __________________
26 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 26 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение 41
Предложение за директива
Съображение 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81) За да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на относимите 
разпоредби на настоящата директива 
във връзка с процедурните правила, 
необходими за функционирането на 
групата за сътрудничество, 
техническите елементи, свързани с 
мерките за управление на риска или 
вида на информацията, формата и 
процедурата за уведомяване за 
инциденти, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези изпълнителни 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 

(81) За да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на относимите 
разпоредби на настоящата директива 
във връзка с процедурните правила, 
необходими за функционирането на 
групата за сътрудничество, формата и 
процедурата за уведомяване за 
инциденти, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези изпълнителни 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета.27
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Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета.27

__________________ __________________
27 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

27 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящата директива се 
установяват мерки с цел осигуряване на 
високо общо ниво на киберсигурност в 
Съюза.

1. С настоящата директива се 
установяват мерки с цел осигуряване на 
високо общо ниво на киберсигурност в 
Съюза, за да се постигне надеждна 
цифрова среда за потребителите и 
икономическите оператори, а така 
също да се подобри функционирането 
на вътрешния пазар и да се 
премахнат пречките пред него.

Изменение 43
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива обаче се 
прилага за субекти, посочени в 
приложения I и II, също и независимо от 
техния размер, когато:

2. Настоящата директива обаче се 
прилага за субекти от даден вид, 
посочен в приложения I и II, също и 
независимо от техния размер, когато:

Изменение 44
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията издава насоки, за да 
подпомогне държавите членки при 
правилното прилагане на 
разпоредбите относно обхвата, 
както и за да предостави евентуални 
дерогации за конкретни значими 
субекти от обхвата на директивата 
или от някои от нейните разпоредби, 
като се има предвид ниската им 
степен на критичност в техния 
специфичен сектор и/или ниската 
степен на зависимост от други 
сектори или видове услуги. 
Държавите членки, като вземат 
изцяло предвид насоките на 
Комисията, я уведомяват за своите 
мотивирани решения във връзка с 
това.

Изменение 45
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „национална стратегия относно 
киберсигурността“ означава 
съгласувана рамка на държава членка, 
съдържаща стратегически цели и 
приоритети относно сигурността на 
мрежите и информационните системи в 
тази държава членка;

(4) „национална стратегия относно 
киберсигурността“ означава 
съгласувана рамка на държава членка, 
съдържаща стратегически цели и 
приоритети относно сигурността на 
мрежите и информационните системи в 
тази държава членка, както и 
необходимите политики за тяхното 
постигане;

Изменение 46
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) „трансграничен инцидент“ 
означава всеки инцидент, който 
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засяга оператори под надзора на 
национални компетентни органи от 
най-малко две различни държави 
членки;

Изменение 47
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „ситуация, близка до 
инцидент“, означава събитие, което е 
можело потенциално да причини 
вреда, но неговото пълно настъпване е 
било успешно предотвратено;

Изменение 48
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 15 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) „услуги за регистрация на 
имена на домейни“ означава услуги, 
предоставяни от регистри и 
регистратори на имена на домейни, 
доставчици на услуги за 
поверителност или прокси услуги, 
брокери на домейни или препродавачи, 
както и всякакви други услуги, 
свързани с регистрацията на имена на 
домейни;

Изменение 49
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема 
национална стратегия за 
киберсигурност, в която са определени 
стратегическите цели и подходящи 
мерки на политиката, както и 

1. Всяка държава членка приема 
национална стратегия за 
киберсигурност, в която са определени 
стратегическите цели и подходящи 
мерки на политиката, както и 
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подходящи регулаторни мерки за 
постигане и поддържане на високо ниво 
на киберсигурност. Националната 
стратегия за киберсигурност включва 
по-специално следното:

подходящи регулаторни мерки, 
включително подходящи човешки и 
финансови ресурси, с цел постигане и 
поддържане на високо ниво на 
киберсигурност. Националната 
стратегия за киберсигурност включва 
по-специално следното:

Изменение 50
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управленска рамка за постигане 
на тези цели и приоритети, включително 
посочените в параграф 2 политики и 
ролите и отговорностите на публичните 
служби и органи, както и на останалите 
относими действащи лица;

б) управленска рамка за постигане 
на тези цели и приоритети, включително 
посочените в параграф 2 политики и 
ролите и отговорностите на публичните 
служби и органи, както и на останалите 
относими действащи лица, 
включително лицата, отговорни за 
киберразузнаване и киберотбрана;

Изменение 51
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценка за установяване на 
относимите активи и рискове за 
киберсигурността в съответната 
държава членка;

в) оценка за установяване на 
относимите активи и рискове за 
киберсигурността в съответната 
държава членка, включително 
потенциален недостиг, който може 
да окаже отрицателно въздействие 
върху единния пазар;

Изменение 52
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) списък с различните органи и 
действащи лица, които участват в 

д) списък с различните органи и 
действащи лица, които участват в 
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прилагането на националната стратегия 
за киберсигурност;

прилагането на националната стратегия 
за киберсигурност, включително 
единно звено за контакт за МСП;

Изменение 53
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насоки относно включването и 
посочването на свързани с 
киберсигурността изисквания за ИКТ 
продуктите и услугите при възлагането 
на обществени поръчки;

б) насоки относно включването и 
посочването на свързани с 
киберсигурността изисквания за ИКТ 
продуктите и услугите при възлагането 
на обществени поръчки, включително 
използването на продукти за 
киберсигурност с отворен код;

Изменение 54
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) политика за насърчаване и 
улесняване на координираното 
оповестяване на уязвимости по смисъла 
на член 6;

в) политика за насърчаване и 
улесняване на координираното 
оповестяване на уязвимости по смисъла 
на член 6, включително чрез 
установяване на насоки и най-добри 
практики, основани на вече 
установени международно признати 
стандарти относно оповестяването 
и справянето с уязвимости;

Изменение 55
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) политика за насърчаване и 
развитие на умения в областта на 
киберсигурността, повишаване на 
осведомеността и инициативи за 

д) политика за насърчаване на 
киберсигурността за потребителите, 
повишаване на тяхната осведоменост 
относно киберзаплахите, повишаване 
на киберграмотността, засилване на 
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научноизследователска и развойна 
дейност;

доверието на ползвателите, 
технологично неутрални умения и 
образование в областта на 
киберсигурността, както и 
насърчаване на инициативи за 
научноизследователска и развойна 
дейност и киберсигурността на 
свързаните продукти;

Изменение 56
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) политика за насърчаване на 
използването на криптография и 
криптиране, особено от МСП;

Изменение 57
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) политика, намираща решения за 
специфичните нужди на малките и 
средните предприятия, по-специално на 
изключените от обхвата на настоящата 
директива, във връзка с насоки и 
подкрепа за подобряване на тяхната 
устойчивост на заплахи за 
киберсигурността.

з) политика, насърчаваща 
киберсигурността и намираща 
решения за специфичните нужди на 
малките и средните предприятия, при 
спазване на задълженията, 
определени в настоящата директива, 
както и конкретните потребности 
на изключените от обхвата на 
настоящата директива, във връзка с 
насоки и подкрепа за подобряване на 
тяхната устойчивост на заплахи за 
киберсигурността, включително 
например финансиране и образование 
за подпомагане на въвеждането на 
мерки за киберсигурност.

Изменение 58
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква з а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

за) тази политика включва 
установяването на национално 
единно звено за контакт за МСП и 
рамка за най-ефективното използване 
на центровете за цифрови иновации и 
наличните средства при постигането 
на целите на политиката;

Изменение 59
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – буква з б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) политика за насърчаване на 
съгласуваност и синергии при 
използването на наличните средства;

Изменение 60
Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки извършват 
оценка на своите национални стратегии 
за киберсигурност поне на всеки четири 
години въз основа на ключови 
показатели за ефективност и, при 
необходимост, внасят изменения в тях. 
По искане на държавите членки 
Агенцията на Европейския съюз за 
киберсигурност (ENISA) ги подпомага 
при разработването на национална 
стратегия и на ключови показатели за 
ефективност за оценката на стратегията.

4. Държавите членки извършват 
оценка на своите национални стратегии 
за киберсигурност поне на всеки четири 
години въз основа на ключови 
показатели за ефективност и, при 
необходимост, внасят изменения в тях. 
По искане на държавите членки 
Агенцията на Европейския съюз за 
киберсигурност (ENISA) ги подпомага 
при разработването на национална 
стратегия и на ключови показатели за 
ефективност за оценката на стратегията. 
ENISA отправя също така препоръки 
към държавите членки относно 
разработването на ключови 
показатели за ефективност за 
оценката на националната 
стратегия, сравними на равнището 
на Съюза.
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Изменение 61
Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Координирано оповестяване на 
уязвимости и a Европейски регистър 
на уязвимостите

Координирано оповестяване на 
уязвимости и Европейска база данни за 
уязвимостите

Изменение 62
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ENISA разработва и поддържа 
Европейски регистър на уязвимостите. 
За тази цел ENISA създава и поддържа 
подходящите информационни системи, 
политики и процедури, по-специално за 
да даде възможност на значимите и 
съществените субекти и техните 
доставчици на мрежи и информационни 
системи да оповестяват и регистрират 
уязвимостите, налични в ИКТ продукти 
или услуги, както и да предоставят 
достъп до съдържащата се в регистъра 
информация на всички заинтересовани 
страни. Регистърът по-специално 
включва описваща уязвимостта 
информация, засегнатите ИКТ продукти 
или услуги и тежестта на уязвимостта с 
оглед на обстоятелствата, при които тя 
може да бъде използвана злонамерено, 
наличието на съответни корекции и, ако 
такива липсват – насоки за 
потребителите на уязвимите продукти и 
услуги как да бъде ограничен рискът, 
произтичащ от оповестените 
уязвимости.

2. ENISA разработва и поддържа 
Европейска база данни за 
уязвимостите. За тази цел ENISA 
създава и поддържа подходящите 
информационни системи, политики и 
процедури, както и подходящите 
политики за оповестяване, по-
специално за да даде възможност на 
значимите и съществените субекти и 
техните доставчици на мрежи и 
информационни системи да оповестяват 
и лесно да регистрират уязвимостите, 
налични в ИКТ продукти или услуги, 
както и да предоставят достъп до 
съдържащата се в регистъра относима 
информация за уязвимостите на 
всички заинтересовани страни, при 
условие че подобни действия не 
нарушават защитата на 
поверителността и търговските 
тайни. Базата данни по-специално 
включва описваща уязвимостта 
информация, засегнатите ИКТ продукти 
или услуги и тежестта на уязвимостта с 
оглед на обстоятелствата, при които тя 
може да бъде използвана злонамерено, 
наличието на съответни корекции и, ако 
такива липсват – насоки за 
потребителите на уязвимите продукти и 
услуги как да бъде ограничен рискът, 
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произтичащ от оповестените 
уязвимости. За да се избегне дублиране 
на усилия, ENISA сключва 
споразумение за обмен на информация 
и споразумение за структурирано 
сътрудничество с регистъра на 
общите уязвимости и експозиции 
(ОУЕ) и, по целесъобразност, с други 
бази данни, разработвани и 
поддържани в световен мащаб от 
доверени партньори.

Изменение 63
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато държава членка 
определя повече от един компетентен 
орган, посочен в параграф 1, тя ясно 
посочва кой от тези компетентни 
органи ще служи като основно звено 
за контакт по време на мащабен 
инцидент или криза.

Изменение 64
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) национални процедури и 
договорености между съответните 
национални органи и служби за 
осигуряване на ефективно участие и 
подкрепа от страна на държавата членка 
за координираното управление на 
мащабни инциденти и кризи, свързани с 
киберсигурността, на равнището на 
Съюза.

е) национални процедури и 
координиране между съответните 
национални органи и служби, 
включително тези, отговорни за 
киберразузнаването и 
киберотбраната, за осигуряване на 
ефективно участие и подкрепа от страна 
на държавата членка за координираното 
управление на мащабни инциденти и 
кризи, свързани с киберсигурността, на 
равнището на Съюза.
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Изменение 65
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) осигуряване на динамичен 
анализ на рисковете и инцидентите и 
ситуационна осведоменост за 
киберсигурността;

г) осигуряване на динамичен 
анализ на рисковете и инцидентите и 
ситуационна осведоменост за 
киберсигурността, включително чрез 
анализа на ранните предупреждения и 
уведомленията, посочени в член 20;

Изменение 66
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) осигуряване, при заявка от 
субект, на активно сканиране на 
мрежите и информационните системи, 
използвани за предоставянето на 
неговите услуги;

д) осигуряване, при заявка от 
субект, на сканиране на мрежите и 
информационните системи, използвани 
за предоставянето на неговите услуги, с 
цел идентифициране, смекчаване или 
предотвратяване на конкретни 
заплахи;

Изменение 67
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) участие в мрежата на ЕРИКС и 
предоставяне на взаимопомощ на 
останалите членове на мрежата при 
заявка от тяхна страна.

е) активно участие в мрежата на 
ЕРИКС и предоставяне на взаимопомощ 
на останалите членове на мрежата при 
заявка от тяхна страна.

Изменение 68
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква е а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) предоставяне на оперативна 
помощ и насоки на субектите, 
посочени в приложения I и II, и по-
специално на МСП.

Изменение 69
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) участие в съвместни учения в 
областта на киберсигурността на 
равнището на Съюза.

Изменение 70
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
техните компетентни органи или 
ЕРИКС получават уведомления за 
инциденти, и съществени киберзаплахи 
и ситуации, близки до инциденти, 
подадени съгласно настоящата 
директива. Когато държава членка 
реши, че нейните ЕРИКС няма да 
получават тези уведомления, на 
ЕРИКС — до степента, необходима за 
изпълнението на техните задачи, се 
предоставя достъп до данните за 
инциденти, за които са постъпили 
уведомления от съществените или 
значимите субекти съгласно член 20.

2. Държавите членки гарантират, че 
техните компетентни органи или 
ЕРИКС получават уведомления за 
инциденти, и съществени киберзаплахи 
и ситуации, близки до инциденти, 
подадени съгласно настоящата 
директива. Когато държава членка 
реши, че нейните ЕРИКС няма да 
получават тези уведомления, на 
ЕРИКС — до степента, необходима за 
ефективното изпълнение на техните 
задачи, се предоставя подходящ достъп 
до данните за инциденти, за които са 
постъпили уведомления от 
съществените или значимите субекти 
съгласно член 20.

Изменение 71
Предложение за директива
Член 11 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В степента, необходима за 
ефективното изпълнение на задачите и 
задълженията, предвидени в настоящата 
директива, държавите членки 
гарантират подходящо сътрудничество 
между компетентните органи и единни 
звена за контакт и правоприлагащите 
органи, органите за защита на личните 
данни и органите, отговарящи за 
критичната инфраструктура съгласно 
Директива (ЕС) XXXX/XXXX 
[Директивата относно устойчивостта на 
критичните субекти] и националните 
финансови органи, определени в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX на Европейския 
парламент и на Съвета39 [Регламент за 
ОУЦТ] в рамките на тази държава 
членка.

4. В степента, необходима за 
ефективното изпълнение на задачите и 
задълженията, предвидени в настоящата 
директива, държавите членки 
гарантират подходящо сътрудничество 
между компетентните органи и единни 
звена за контакт и правоприлагащите 
органи, органите за защита на личните 
данни и органите, отговарящи за 
критичната инфраструктура съгласно 
Директива (ЕС) XXXX/XXXX 
[Директивата относно устойчивостта на 
критичните субекти] и националните 
финансови органи, определени в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
XXXX/XXXX на Европейския 
парламент и на Съвета39 [Регламент за 
ОУЦТ] в рамките на тази държава 
членка, както и с органите по 
киберотбрана и киберразузнаване.

__________________ __________________
39[да се добавят пълното заглавие и 
препратка към публикацията в ОВ, 
когато станат известни]

39[да се добавят пълното заглавие и 
препратка към публикацията в ОВ, 
когато станат известни]

Изменение 72
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Групата за сътрудничество 
изпълнява задачите си въз основа на 
двугодишните работни програми, 
посочени в параграф 6.

2. Групата за сътрудничество 
заседава редовно и изпълнява задачите 
си въз основа на двугодишните работни 
програми, посочени в параграф 6.

Изменение 73
Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата за сътрудничество може да 
кани представители на съответните 
заинтересовани страни да участват в 
нейната работа, когато това е 
целесъобразно.

Групата за сътрудничество може да 
кани представители на съответните 
органи и агенции на Съюза, както и 
заинтересовани страни да участват в 
нейната работа, когато това е 
целесъобразно.

Изменение 74
Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предоставяне на насоки на 
компетентните органи във връзка с 
транспонирането и прилагането на 
настоящата директива;

a) предоставяне на насоки на 
компетентните органи във връзка с 
транспонирането и прилагането на 
настоящата директива и поощряване на 
нейното еднакво прилагане в 
държавите членки;

Изменение 75
Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) обмен на информация относно 
политическите приоритети и 
ключовите предизвикателства в 
областта на киберсигурността и 
определяне на основните цели на 
киберсигурността;

Изменение 76
Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) обсъждане на националните 
стратегии на държавите членки и 
тяхната подготвеност;
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Изменение 77
Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) взаимни консултации и 
сътрудничество с Комисията по 
възникващи инициативи за политики в 
областта на киберсигурността;

в) взаимни консултации и 
сътрудничество с Комисията по 
възникващи инициативи за политики в 
областта на киберсигурността, както и 
с Европейската служба за външна 
дейност относно геополитическите 
аспекти на киберсигурността в 
Съюза;

Изменение 78
Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обсъждане на доклади от 
партньорски проверки съгласно 
посоченото в член 16, параграф 7;

е) обсъждане на доклади от 
партньорски проверки съгласно 
посоченото в член 16, параграф 7, 
оценяване на тяхното функциониране 
и изготвяне на заключения и 
препоръки;

Изменение 79
Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) подпомагане на ENISA при 
организирането на съвместно 
обучение на националните 
компетентни органи на равнището 
на Съюза.

Изменение 80
Предложение за директива
Член 12 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. До …  24 месеца след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива и на всеки две години след 
това групата за сътрудничество изготвя 
работна програма за действията, които 
трябва да бъдат предприети за 
изпълнение на нейните цели и задачи. 
Времевата рамка на първата програма, 
приета съгласно настоящата директива, 
се синхронизира с времевата рамка на 
последната програма, приета съгласно 
Директива (ЕС) 2016/1148.

6. До … 12 месеца след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива и на всеки две години след 
това групата за сътрудничество изготвя 
работна програма за действията, които 
трябва да бъдат предприети за 
изпълнение на нейните цели и задачи. 
Времевата рамка на първата програма, 
приета съгласно настоящата директива, 
се синхронизира с времевата рамка на 
последната програма, приета съгласно 
Директива (ЕС) 2016/1148.

Изменение 81
Предложение за директива
Член 12 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Групата за сътрудничество 
редовно публикува обобщен доклад за 
дейността си, без да се засяга 
поверителността на информацията, 
споделена по време на заседанията ѝ.

Изменение 82
Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обмен на информация относно 
способностите на ЕРИКС;

a) обмен на информация относно 
способностите и подготвеността на 
ЕРИКС;

Изменение 83
Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обмен на относима информация 
за инциденти, ситуации, близки до 
инциденти, киберзаплахи, рискове и 
уязвимости;

б) обмен на относима информация 
за инциденти, ситуации, близки до 
инциденти, киберзаплахи, рискове и 
уязвимости и подкрепа за 
оперативните способности на 
държавите членки;

Изменение 84
Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) обмен и обсъждане на 
информация във връзка с 
трансгранични инциденти;

Изменение 85
Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 – буква ж – подточка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) споделяне на информация;

Изменение 86
Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) по искане на отделен ЕРИКС 
— обсъждане на способностите и 
подготвеността на същия този ЕРИКС;

й) обсъждане на способностите и 
подготвеността на ЕРИКС;

Изменение 87
Предложение за директива
Член 13 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на посочения в член 35 
преглед и до 24 месеца след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, както и на всеки две 
години след това, мрежата на ЕРИКС 
извършва оценка на напредъка, 
постигнат при оперативното 
сътрудничество, и представя доклад. В 
доклада по-специално се правят 
заключения за резултатите от 
партньорските проверки по член 16, 
извършени във връзка с националните 
ЕРИКС, в това число заключения и 
препоръки съгласно настоящия член. 
Този доклад се представя и на групата 
за сътрудничество.

4. За целите на посочения в член 35 
преглед и до 24 месеца след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива, както и ежегодно след 
това, мрежата на ЕРИКС извършва 
оценка на напредъка, постигнат при 
оперативното сътрудничество, и 
представя доклад. В доклада по-
специално се правят заключения за 
резултатите от партньорските проверки 
по член 16, извършени във връзка с 
националните ЕРИКС, в това число 
заключения и препоръки съгласно 
настоящия член. Този доклад се 
представя и на групата за 
сътрудничество.

Изменение 88
Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) повишаване на степента на 
подготвеност при управлението на 
мащабни инциденти и кризи;

a) повишаване на степента на 
подготвеност при управлението на 
мащабни инциденти и кризи, 
включително трансгранични 
киберзаплахи;

Изменение 89
Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. EU-CyCLONe докладва редовно 
на групата за сътрудничество относно 
киберзаплахи, инциденти и тенденции, 
като се фокусира по-специално върху 
тяхното въздействие върху 
съществените и значимите субекти.

5. EU-CyCLONe докладва редовно 
на групата за сътрудничество относно 
киберзаплахи, инциденти и тенденции, 
като се фокусира по-специално върху 
тяхното въздействие върху 
съществените и значимите субекти и 
върху тяхната устойчивост.
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Изменение 90
Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. EU-CyCLONe си сътрудничи с 
мрежата на ЕРИКС въз основа на 
договорени процедурни правила.

6. EU-CyCLONe си сътрудничи 
тясно с мрежата на ЕРИКС въз основа 
на договорени процедурни правила.

Изменение 91
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сътрудничество с Комисията 
ENISA издава двугодишен доклад за 
състоянието на киберсигурността в 
Съюза. Докладът по-специално включва 
оценка на следното:

1. В сътрудничество с Комисията 
ENISA издава двугодишен доклад за 
състоянието на киберсигурността в 
Съюза и го представя пред 
Европейския парламент. Докладът по-
специално включва оценка на следното:

Изменение 92
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) развитието на способностите в 
областта на киберсигурността в Съюза;

a) развитието на способностите в 
областта на киберсигурността в Съюза, 
включително общото равнище на 
умения и компетентности в 
областта на киберсигурността, 
цялостната степен на устойчивост 
на вътрешния пазар спрямо 
киберзаплахи и степента на 
прилагане на директивата във всички 
държави членки;

Изменение 93
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) индекс за киберсигурност, 
предоставящ обобщена оценка на 
степента на зрялост на способностите в 
областта на киберсигурността.

в) индекс за киберсигурност, 
предоставящ обобщена оценка на 
степента на зрялост на способностите в 
областта на киберсигурността, 
включително обща оценка на 
киберсигурността за потребителите;

Изменение 94
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) геополитическите аспекти, 
които имат пряко или непряко 
въздействие върху състоянието на 
киберсигурността в Съюза.

Изменение 95
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След консултиране с групата за 
сътрудничество и ENISA и най-късно до 
18 месеца след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията 
съставя методологията и съдържанието 
на система за партньорска проверка за 
оценяване на ефективността на 
политиките на държавите членки в 
областта на киберсигурността. 
Проверките се провеждат от технически 
експерти по киберсигурност, подбрани 
от държави членки, различни от тази, 
която е обект на проверка, и обхващат 
най-малко следното:

1. След консултиране с групата за 
сътрудничество и ENISA и най-късно до 
12 месеца след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията 
съставя методологията и съдържанието 
на система за партньорска проверка за 
оценяване на ефективността на 
политиките на държавите членки в 
областта на киберсигурността. 
Проверките се провеждат от технически 
експерти по киберсигурност, подбрани 
от поне две държави членки и от 
ENISA, различни от тази, която е обект 
на проверка, и обхващат най-малко 
следното:
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Изменение 96
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Методологията включва 
обективни, недискриминационни, 
справедливи и прозрачни критерии, въз 
основа на които държавите членки 
определят експерти, отговарящи на 
условията за провеждане на 
партньорските проверки. ENISA и 
Комисията определят експерти, които да 
участват като наблюдатели в 
партньорските проверки. Комисията, 
подпомагана от ENISA, установява в 
методологията по параграф 1 обективна, 
недискриминационна, справедлива и 
прозрачна система за подбора и 
разпределението на случаен принцип на 
експерти за всяка партньорска проверка.

2. Методологията включва 
обективни, недискриминационни, 
неутрални по отношение на 
технологиите, справедливи и 
прозрачни критерии, въз основа на 
които държавите членки определят 
експерти, отговарящи на условията за 
провеждане на партньорските проверки. 
ENISA и Комисията определят 
експерти, които да участват като 
наблюдатели в партньорските проверки. 
Комисията, подпомагана от ENISA, 
установява в методологията по 
параграф 1 обективна, 
недискриминационна, справедлива и 
прозрачна система за подбора и 
разпределението на случаен принцип на 
експерти за всяка партньорска проверка.

Изменение 97
Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
съществените и значимите субекти 
предприемат подходящи и 
пропорционални технически и 
организационни мерки за управление на 
рисковете за сигурността на мрежите и 
информационните системи, които тези 
субекти използват при предоставяне на 
своите услуги. Тези мерки осигуряват 
ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи, 
съответстващо на съществуващия риск, 
съобразно последните постижения в 
тази област.

1. Държавите членки гарантират, че 
съществените и значимите субекти 
предприемат технически и 
организационни мерки за управление на 
рисковете за сигурността на мрежите и 
информационните системи, които тези 
субекти използват при предоставяне на 
своите услуги. Тези мерки са 
подходящи и пропорционални спрямо 
равнището на критичност на 
сектора или на вида услуга, както и 
спрямо равнището на зависимост на 
субекта от други сектори или видове 
услуги, и се приемат след оценка, 
основана на риска. Тези мерки 
осигуряват ниво на сигурност на 
мрежите и информационните системи, 
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съответстващо на съществуващия риск, 
съобразно последните постижения в 
тази област. По-специално се 
предприемат мерки за 
предотвратяване и свеждане до 
минимум на въздействието от 
свързани със сигурността инциденти 
върху получателите на техните 
услуги.

Изменение 98
Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) сигурност на веригата за 
доставка, включително свързани със 
сигурността аспекти относно 
взаимовръзките между всеки субект и 
неговите снабдители или доставчици на 
услуги, като например доставчиците на 
услуги за съхранение и обработване на 
данни или услуги за управление на 
сигурността;

г) мерки за оценка на риска при 
сигурността на веригата за доставка, 
включително за свързани със 
сигурността аспекти относно 
взаимовръзките между всеки субект и 
неговите снабдители или доставчици на 
услуги, като например доставчиците на 
услуги за съхранение и обработване на 
данни или услуги за управление на 
сигурността;

Изменение 99
Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) политики и процедури (проверки 
и одити) за оценяване на ефективността 
на мерките за управление на риска, 
свързан с киберсигурността;

е) политики и процедури (проверки 
и одити) и редовни учения в областта 
на киберсигурността за оценяване на 
ефективността на мерките за управление 
на риска, свързан с киберсигурността;

Изменение 100
Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) използването на криптография и 
криптиране.

ж) използването на криптография, 
криптиране, и по-специално 
криптиране от край до край;

Изменение 101
Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) политики за осигуряване на 
подходящо обучение и осведоменост 
за киберсигурността; 

Изменение 102
Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
когато разглеждат подходящи мерки по 
параграф 2, буква г), субектите вземат 
предвид уязвимостите, специфични за 
всеки снабдител или доставчик на 
услуги, както и цялостното качество на 
продуктите и практиките в областта на 
киберсигурността на своите снабдители 
или доставчици на услуги, включително 
техните процедури за сигурно 
разработване.

3. Държавите членки гарантират, че 
когато разглеждат подходящи мерки по 
параграф 2, буква г), субектите, когато 
имат достъп до съответната 
информация, вземат предвид 
уязвимостите, специфични за всеки 
снабдител или доставчик на услуги, 
както и цялостното качество на 
продуктите и практиките в областта на 
киберсигурността на своите снабдители 
или доставчици на услуги, включително 
техните процедури за сигурно 
разработване.

Изменение 103
Предложение за директива
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да приема 
актове за изпълнение, с цел да 

5. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове, с цел да 
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определи техническите и 
методологическите спецификации на 
елементите по параграф 2. При 
изготвянето на тези актове 
Комисията действа в съответствие с 
процедурата за разглеждане по 
член 37, параграф 2 и във възможно 
най-голяма степен следва 
международните и европейските 
стандарти, както и съответните 
технически спецификации.

определи техническите и 
методологическите спецификации на 
елементите по параграф 2, и във 
възможно най-голяма степен да следва 
международните и европейските 
стандарти, както и съответните 
технически спецификации. При 
разработването на делегирани актове 
Комисията се консултира и с всички 
съответни заинтересовани страни.

Изменение 104
Предложение за директива
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 36 за допълване 
на елементите по параграф 2 с цел 
отчитане на нови киберзаплахи, 
технологично развитие или секторни 
специфики.

6. В сътрудничество с групата за 
сътрудничество и ENISA Комисията 
предоставя насоки и най-добри 
практики относно спазването от 
страна на субектите, по 
пропорционален начин, в 
съответствие с изискванията, 
определени в параграф 2, и по-
специално с изискването по буква г) 
от посочения параграф.

Изменение 105
Предложение за директива
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Групата за сътрудничество, в 
сътрудничество с Комисията и ENISA, 
може да извършва координирани оценки 
на риска на конкретни критични вериги 
за доставка на ИКТ услуги, системи или 
продукти, при които се вземат предвид 
техническите и, когато е уместно, 
нетехническите рискови фактори.

1. С оглед да се увеличи общото 
равнище на киберсигурност, групата 
за сътрудничество, в сътрудничество с 
Комисията и ENISA, може да извършва 
координирани оценки на риска на 
конкретни критични вериги за доставка 
на ИКТ услуги, системи или продукти, 
при които се вземат предвид 
техническите и когато е уместно, 
нетехническите рискови фактори, 
например геополитически рискове.
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Изменение 106
Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
съществените и значимите субекти 
уведомяват без излишно забавяне 
компетентните органи или ЕРИКС в 
съответствие с параграфи 3 и 4 за 
всякакви инциденти, имащи значително 
въздействие върху предоставянето на 
техните услуги. Когато е подходящо, 
тези субекти уведомяват без излишно 
забавяне получателите на техните 
услуги за инциденти, които има 
вероятност неблагоприятно да засегнат 
предоставянето на тези услуги. 
Държавите членки гарантират, че тези 
субекти докладват, наред с друго, всяка 
информация, позволяваща на 
компетентните органи или на ЕРИКС да 
определи всякакво трансгранично 
въздействие на инцидентите.

1. Държавите членки гарантират, че 
съществените и значимите субекти 
уведомяват без излишно забавяне 
компетентните органи или ЕРИКС в 
съответствие с параграфи 3 и 4 за 
всякакви инциденти, имащи значително 
въздействие върху предоставянето на 
техните услуги, или за всякакви 
ситуации, близки до инцидент. Когато 
е подходящо, тези субекти уведомяват 
без излишно забавяне получателите на 
техните услуги за инциденти, които има 
вероятност неблагоприятно да засегнат 
предоставянето на тези услуги. 
Държавите членки гарантират, че тези 
субекти докладват, наред с друго, всяка 
информация, позволяваща на 
компетентните органи или на ЕРИКС да 
определи всякакво трансгранично 
въздействие на инцидентите или на 
ситуациите, близки до инцидент.

Изменение 107
Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. С цел опростяване на 
докладването държавите членки 
установяват единна входяща точка 
за всички уведомления, изисквани 
съгласно настоящата директива, 
както и съгласно останалото право 
на Съюза, като например 
Регламент (ЕС) 2016/679 и 
Директива 2002/58/ЕО.
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Изменение 108
Предложение за директива
Член 20 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. ENISA разработва съвместно с 
групата за сътрудничество общи 
образци на уведомления посредством 
насоки, които биха опростили и 
оптимизирали изискваната съгласно 
правото на Съюза докладвана 
информация и биха намалили 
тежестите за привеждане в 
съответствие за дружествата.

Изменение 109
Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки 
гарантират, че съществените и 
значимите субекти уведомяват без 
излишно забавяне компетентните 
органи или ЕРИКС за всяка значима 
киберзаплаха, която тези субекти 
установят, че може потенциално да 
доведе до значим инцидент.

заличава се

Изменение 110
Предложение за директива
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е приложимо, тези субекти 
уведомяват без излишно забавяне 
получателите на своите услуги, 
които са потенциално засегнати от 
значителна киберзаплаха, за всички 
мерки или средства за защита, които 
тези получатели могат да 
предприемат като реакция на тази 
заплаха. Когато е подходящо, 

заличава се
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субектите следва да уведомят тези 
получатели за самата заплаха. 
Уведомлението не води до повишена 
отговорност за уведомяващия субект.

Изменение 111
Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) е причинил или има потенциала 
да причини съществено оперативно 
смущение или финансови загуби за 
съответния субект;

a) е причинил съществено 
оперативно смущение или финансови 
загуби за съответния субект;

Изменение 112
Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е засегнал или има потенциала 
да засегне други физически или 
юридически лица, причинявайки 
значителни материални или 
нематериални загуби.

б) е засегнал други физически или 
юридически лица, причинявайки 
значителни материални или 
нематериални загуби.

Изменение 113
Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 36 за допълване 
на настоящата директива чрез 
уточняване на вида на 
информацията, предоставена 
съгласно параграф 1 от настоящия 
член, и чрез допълнително уточняване 
на случаите, в които даден инцидент 
се счита за значим съгласно 
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посоченото в параграф 3 от 
настоящия член.

Изменение 114
Предложение за директива
Член 20 – параграф 4 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) ранно предупреждение в 
рамките на 24 часа след узнаването за 
даден инцидент, без каквото и да е 
задължение за въпросния субект да 
оповестява допълнителна 
информация относно инцидента;

Изменение 115
Предложение за директива
Член 20 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) без излишно забавяне и при 
всички случаи в рамките на 24 часа след 
узнаването за даден инцидент — 
първоначално уведомление, в което, 
когато е приложимо, се посочва дали се 
предполага, че инцидентът се дължи на 
незаконосъобразно или злонамерено 
действие;

a) без излишно забавяне и при 
всички случаи в рамките на 72 часа след 
узнаването за даден инцидент — 
първоначално уведомление, в което, 
когато е приложимо, се посочва дали се 
предполага, че инцидентът се дължи на 
незаконосъобразно или злонамерено 
действие;

Изменение 116
Предложение за директива
Член 20 – параграф 4 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) окончателен доклад, не по-
късно от един месец след представянето 
на доклада по буква a), включващ най-
малко следното:

в) изчерпателен доклад, не по-
късно от три месеца след 
представянето на доклада по буква a), 
включващ най-малко следното:
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Изменение 117
Предложение за директива
Член 20 – параграф 4 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) подробно описание на 
инцидента, неговата тежест и 
въздействие;

i) по-подробно описание на 
инцидента, неговата тежест и 
въздействие;

Изменение 118
Предложение за директива
Член 20 – параграф 4 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в случай на все още 
продължаващ инцидент към момента 
на представяне на изчерпателния 
доклад по буква в), един месец след 
смекчаването на последиците от 
инцидента се представя окончателен 
доклад;

Изменение 119
Предложение за директива
Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При необходимост от 
обществено уведомяване с цел 
предотвратяване на инцидент или 
справяне с текущ инцидент или когато 
оповестяването на инцидента е в 
обществен интерес по друга причина, 
компетентният орган или ЕРИКС, и 
когато е уместно, органите или ЕРИКС 
на други засегнати държави членки 
могат, след като се консултират със 
засегнатия субект, да уведомят 
обществеността за инцидента или да 
изискат от него на направи това.

7. При необходимост от 
обществено уведомяване с цел 
предотвратяване на инцидент или 
справяне с текущ инцидент или когато 
оповестяването на инцидента е в 
обществен интерес по друга причина, 
компетентният орган или ЕРИКС, и 
когато е уместно, органите или ЕРИКС 
на други засегнати държави членки, 
след като се консултират със засегнатия 
субект, уведомяват обществеността за 
инцидента или изискват от него да 
направи това.
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Изменение 120
Предложение за директива
Член 20 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. По искане на компетентния орган 
или ЕРИКС единното звено за контакт 
предава уведомленията, получени 
съгласно параграфи 1 и 2, на единните 
звена за контакт на други засегнати 
държави членки.

8. По искане на компетентния орган 
или ЕРИКС единното звено за контакт 
предава уведомленията, получени 
съгласно параграф 1, на единните звена 
за контакт на други засегнати държави 
членки.

Изменение 121
Предложение за директива
Член 20 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Единното звено за контакт 
представя месечно на ENISA 
обобщителен доклад, включващ 
анонимизирани и обобщени данни за 
инцидентите, значителните 
киберзаплахи и ситуации, близки до 
инциденти, за които е изпратено 
уведомление в съответствие с 
параграфи 1 и 2 и с член 27. За да 
допринесе за предоставянето на 
сравнима информация, ENISA може да 
издава технически насоки за 
параметрите на включената в 
обобщителния доклад информация.

9. Единното звено за контакт 
представя месечно на ENISA 
обобщителен доклад, включващ 
анонимизирани и обобщени данни за 
инцидентите, значителните 
киберзаплахи и ситуации, близки до 
инциденти, за които е изпратено 
уведомление в съответствие с 
параграф 1 и с член 27. За да допринесе 
за предоставянето на сравнима 
информация, ENISA може да издава 
технически насоки за параметрите на 
включената в обобщителния доклад 
информация.

Изменение 122
Предложение за директива
Член 20 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Компетентните органи 
предоставят на компетентните органи, 
определени съгласно Директива (ЕС) 
XXXX/XXXX [Директива относно 
устойчивостта на критичните субекти], 
информация относно инцидентите и 

10. Компетентните органи 
предоставят на компетентните органи, 
определени съгласно Директива (ЕС) 
XXXX/XXXX [Директива относно 
устойчивостта на критичните субекти], 
информация относно инцидентите и 
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киберзаплахите, за които е изпратено 
уведомление в съответствие с 
параграфи 1 и 2 от съществените 
субекти, определени като критични или 
като субекти, равностойни на критични 
субекти, съгласно Директива (ЕС) 
XXXX/XXXX [Директива относно 
устойчивостта на критичните субекти].

киберзаплахите, за които е изпратено 
уведомление в съответствие с 
параграф 1 от съществените субекти, 
определени като критични или като 
субекти, равностойни на критични 
субекти, съгласно Директива (ЕС) 
XXXX/XXXX [Директива относно 
устойчивостта на критичните субекти].

Изменение 123
Предложение за директива
Член 20 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Комисията може да приема 
актове за изпълнение, в които 
допълнително се уточняват видът на 
информацията, форматът и процедурата 
на изпратено по параграфи 1 и 2 
уведомление. Комисията може да 
приема актове за изпълнение, в които 
допълнително се уточняват случаите, 
при които даден инцидент се счита за 
значителен съгласно посоченото в 
параграф 3. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 37, параграф 2.

11. Комисията може да приема 
актове за изпълнение, в които 
допълнително се уточняват видът на 
информацията, форматът и процедурата 
на изпратено по параграф 1 
уведомление. Комисията може да 
приема актове за изпълнение, в които 
допълнително се уточняват случаите, 
при които даден инцидент се счита за 
значителен съгласно посоченото в 
параграф 3. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 37, параграф 2.

Изменение 124
Предложение за директива
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се докаже съответствие с 
някои изисквания по член 18, държавите 
членки могат да изискат от 
съществените и значимите субекти да 
сертифицират някои ИКТ продукти, 
услуги и процедури съгласно 
конкретни европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността, 
приети съгласно член 49 от 
Регламент (ЕС) 2019/881. 

1. За да се докаже съответствие с 
някои изисквания по член 18 и да се 
увеличи равнището на 
киберсигурност, държавите членки, 
след консултация с групата за 
сътрудничество и ENISA, насърчават 
съществените и значимите субекти да 
сертифицират някои ИКТ продукти, 
услуги и процедури, които са 
разработени от съществените или 
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Подлежащите на сертифициране 
продукти, услуги и процедури може да 
бъдат разработени от съществен или 
значим субект или да бъдат 
предоставени от трети страни.

значимите субекти или са придобити 
от трети страни, в рамките на 
европейските схеми за 
киберсигурност, приети съгласно член 
49 от Регламент (ЕС) 2019/881, или на 
подобни международно признати 
схеми за сертифициране. Когато е 
възможно, държавите членки 
насърчават използването на приети 
схеми за сертифициране по 
хармонизиран начин.

Изменение 125
Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове, 
определящи за кои категории 
съществени субекти се изисква да 
получат сертификат и съгласно кои 
конкретни европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността в 
съответствие с параграф 1. 
Делегираните актове се приемат в 
съответствие с член 36.

2. Комисията редовно оценява 
ефикасността и използването на 
приетите европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността 
по член 49 от Регламент (ЕС) 
2019/881 и определя кои категории 
съществени субекти се насърчават да 
получат сертификат и съгласно кои 
конкретни европейски схеми за 
сертифициране на киберсигурността в 
съответствие с параграф 1.

Изменение 126
Предложение за директива
Член 22 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Комисията, в сътрудничество 
с ENISA, подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
стандарти, определени от 
съответните органи по 
стандартизация на Съюза и 
международни органи по 
стандартизация, с цел еднообразно 
прилагане на член 18, параграфи 1 и 2. 
Комисията подкрепя 
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актуализирането на стандартите в 
контекста на технологичното 
развитие.

Изменение 127
Предложение за директива
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел насърчаване на 
еднообразното прилагане на член 18, 
параграфи 1 и 2 държавите членки, без 
да налагат употребата на определен тип 
технология или да упражняват 
дискриминация в нейна полза, 
насърчават използването на европейско 
или международно приетите стандарти 
и спецификации от значение за 
сигурността на мрежите и 
информационните системи.

1. С цел насърчаване на 
еднообразното прилагане на член 18, 
параграфи 1 и 2 държавите членки, без 
да налагат употребата на определен тип 
технология или да упражняват 
дискриминация в нейна полза, и 
съгласно насоките от ENISA и 
групата за сътрудничество, 
насърчават използването на европейско 
или международно приетите стандарти 
и спецификации от значение за 
сигурността на мрежите и 
информационните системи.

Изменение 128
Предложение за директива
Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бази данни с имена на домейни и 
регистрационни данни

Инфраструктура за бази данни с 
имена на домейни и регистрационни 
данни

Изменение 129
Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел допринасяне за 
сигурността, стабилността и 
устойчивостта на системата за имена на 
домейни държавите членки гарантират, 
че регистрите на имена на домейни от 

1. С цел допринасяне за 
сигурността, стабилността и 
устойчивостта на системата за имена на 
домейни държавите членки гарантират, 
че регистрите на имена на домейни от 
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първо ниво и субектите, предоставящи 
за тях услуги за регистрация на такива 
имена на домейни, надлежно събират и 
поддържат точни и пълни данни за 
регистрация на имената на домейни в 
специално предназначено съоръжение 
за база данни съгласно правото на 
Съюза за защита на данните по 
отношение на личните данни.

първо ниво и субектите, предоставящи 
за тях услуги за регистрация на такива 
имена на домейни, надлежно събират, 
проверяват и поддържат точни и пълни 
данни, необходими за предоставянето 
на техните услуги, за регистрация на 
имената на домейни в специално 
предназначено съоръжение за база 
данни съгласно правото на Съюза за 
защита на данните по отношение на 
личните данни.

Изменение 130
Предложение за директива
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
базите данни за съхранение на данните 
за регистрация на имена на домейни по 
параграф 1, съдържат относима 
информация за установяване и 
осъществяване на връзка с 
притежателите на имена на домейни и 
точките за контакт, администриращи 
имената на домейните в домейни от 
първо ниво.

2. Държавите членки гарантират, че 
инфраструктурата за бази данни за 
съхранение на данните за регистрация 
на имена на домейни по параграф 1 
съдържа относима информация – 
която включва най-малко името на 
регистранта, неговия физически адрес 
и адреса на електронната му поща и 
телефонния му номер – необходима за 
установяване и осъществяване на връзка 
с притежателите на имена на домейни и 
точките за контакт, администриращи 
имената на домейните в домейни от 
първо ниво, включително най-малко 
името, физическия адрес, адреса на 
електронната поща и телефонния 
номер на регистранта.

Изменение 131
Предложение за директива
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
регистрите на имена на домейни от 
първо ниво и субектите, предоставящи 
услуги за регистрация на имена на 

3. Държавите членки гарантират, че 
регистрите на имена на домейни от 
първо ниво и субектите, предоставящи 
услуги за регистрация на имена на 
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домейни от първо ниво, имат 
установени политики и процедури, за да 
осигурят, че базите данни включват 
точна и пълна информация. Държавите 
членки гарантират, че тези политики и 
процедури са направени публично 
достъпни.

домейни от първо ниво, имат 
установени политики и процедури, за да 
осигурят, че инфраструктурата за 
бази данни включва точна, проверена и 
пълна информация и че неточните или 
непълни данни биват коригирани или 
заличавани незабавно от 
регистранта. Държавите членки 
гарантират, че тези политики и 
процедури са направени публично 
достъпни.

Изменение 132
Предложение за директива
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
регистрите на имена на домейни от 
първо ниво и субектите, предоставящи 
услуги за регистрация на имена на 
домейни от първо ниво, публикуват, 
без излишно забавяне след 
регистрацията на име на домейн, 
данните за нея, които не са лични.

4. Държавите членки гарантират, че 
регистрите на имена на домейни от 
първо ниво и субектите, предоставящи 
услуги за регистрация на имена на 
домейни, правят публично достояние, 
без излишно забавяне и при всички 
случаи в рамките на 24 часа след 
регистрацията на име на домейн, всички 
данни за регистрация на домейни на 
юридически лица.

Изменение 133
Предложение за директива
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
регистрите на имена на домейни от 
първо ниво и субектите, предоставящи 
услуги за регистрация на имена на 
домейни от първо ниво, предоставят 
достъп до конкретни данни за 
регистрация на имена на домейни при 
законосъобразни и надлежни искания 
от законно търсещите достъп, в 
изпълнение на правото на Съюза за 
защита на данните. Държавите членки 

5. Държавите членки гарантират, че 
от регистрите на имена на домейни от 
първо ниво и субектите, предоставящи 
услуги за регистрация на имена на 
домейни от първо ниво, се изисква да 
предоставят достъп до конкретни данни 
за регистрация на имена на домейни при 
надлежно обосновани искания от 
законно търсещите достъп, в 
изпълнение на правото на Съюза за 
защита на данните. Държавите членки 
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гарантират, че регистрите на имена на 
домейни от първо ниво и субектите, 
предоставящи услуги за регистрация на 
имена на домейни от първо ниво, 
отговарят без излишно забавяне на 
всички искания за достъп. Държавите 
членки гарантират, че политиките и 
процедурите за оповестяване на такива 
данни са направени публично достъпни.

гарантират, че регистрите на имена на 
домейни от първо ниво и субектите, 
предоставящи услуги за регистрация на 
имена на домейни, отговарят без 
излишно забавяне и при всички случаи 
в срок от 72 часа на всички законни и 
надлежно обосновани искания за 
достъп. Държавите членки гарантират, 
че политиките и процедурите за 
оповестяване на такива данни са 
направени публично достъпни.

Изменение 134
Предложение за директива
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящата 
директива се счита, че основното място 
на установяване в Съюза на субектите, 
посочени в параграф 1, е в държавата 
членка, в която се вземат решенията 
относно мерките за управление на 
риска, свързан с киберсигурността. Ако 
такива решения не се вземат в никое от 
местата на установяване в Съюза, за 
основното място на установяване се 
счита държавата членка, в която е 
мястото на установяване на субектите с 
най-големия брой служители в Съюза.

2. За целите на настоящата 
директива се счита, че основното място 
на установяване в Съюза на субектите, 
посочени в параграф 1, е в държавата 
членка, в която се вземат решенията 
относно мерките за управление на 
риска, свързан с киберсигурността. Ако 
такива решения не се вземат в никое от 
местата на установяване в Съюза, за 
основното място на установяване се 
счита държавата членка, в която е 
мястото на установяване на субектите с 
най-големия брой служители в Съюза. 
Това се извършва по начин, който 
гарантира, че националните 
регулаторни органи не се обременяват 
непропорционално.

Изменение 135
Предложение за директива
Член 25 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ENISA създава и поддържа 
регистър за съществените и значимите 
субекти по член 24, параграф 1. 
Субектите изпращат на ENISA следната 

1. ENISA създава и поддържа 
регистър за съществените и значимите 
субекти по член 24, параграф 1. За тази 
цел субектите изпращат на ENISA 
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информация [най-късно 12 месеца след 
влизането в сила на директивата]:

следната информация [най-късно 
12 месеца след влизането в сила на 
директивата]:

Изменение 136
Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобрява нивото на 
киберсигурност, по-специално 
посредством повишаване на 
осведомеността във връзка с 
киберзаплахи, ограничаване или 
възпрепятстване на такива заплахи, 
способност за разпространение, 
поддържане на набор от отбранителни 
способности, отстраняване и 
оповестяване на уязвимости, техники за 
откриване на заплахи, стратегии за 
ограничаване или етапи за реакция или 
възстановяване.

б) подобрява нивото на 
киберсигурност, по-специално 
посредством повишаване на 
осведомеността във връзка с 
киберзаплахи, ограничаване или 
възпрепятстване на такива заплахи, 
способност за разпространение, 
поддържане на набор от отбранителни 
способности, отстраняване и 
оповестяване на уязвимости, техники за 
откриване и предотвратяване на 
заплахи, стратегии за ограничаване или 
етапи за реакция или възстановяване.

Изменение 137
Предложение за директива
Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки посочват 
правилата, определящи процедурата, 
оперативните елементи (включително 
използването на специално 
предназначени ИКТ платформи), 
съдържанието и условията по 
споразуменията за обмен на 
информация по параграф 2. В тези 
правила се определят и подробностите 
за участието на публичните органи в 
такива споразумения, както и 
оперативните елементи, включително 
използването на специално 
предназначени ИТ платформи. 
Държавите членки предлагат подкрепа 
за прилагането на такива споразумения 

3. Държавите членки посочват 
насоките, определящи процедурата, 
оперативните елементи (включително 
използването на специално 
предназначени ИКТ платформи), 
съдържанието и условията по 
споразуменията за обмен на 
информация по параграф 2. В тези 
насоки се включват и подробностите за 
участието, когато е целесъобразно, на 
публичните органи и независимите 
експерти в такива споразумения, както 
и оперативните елементи, включително 
използването на специално 
предназначени ИТ платформи. 
Държавите членки предлагат подкрепа 
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в съответствие със своите политики, 
посочени в член 5, параграф 2, буква ж).

за прилагането на такива споразумения 
в съответствие със своите политики, 
посочени в член 5, параграф 2, буква ж).

Изменение 138
Предложение за директива
Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В изпълнение на правото на 
Съюза ENISA осигурява подкрепа за 
установяването на споразуменията за 
обмен на информация в областта на 
киберсигурността по параграф 2, като 
предоставя най-добри практики и 
насоки.

5. В изпълнение на правото на 
Съюза ENISA осигурява подкрепа за 
установяването на споразуменията за 
обмен на информация в областта на 
киберсигурността по параграф 2, като 
предоставя най-добри практики и 
насоки и улеснява обмена на 
информация на равнището на Съюза, 
и същевременно опазва 
чувствителната бизнес информация. 
По искане на съществени и значими 
субекти групата за сътрудничество 
се приканва да предостави най-добри 
практики и насоки.

Изменение 139
Предложение за директива
Член 27 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите членки 
гарантират, че съществените и 
значимите субекти могат да подават 
на доброволна основа уведомления за 
киберзаплахи, които тези субекти 
установят, че киберзаплахите са 
можели потенциално да доведат до 
значим инцидент. Държавите членки 
гарантират, че за целите на тези 
уведомления субектите действат в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 20. Доброволните 
уведомления не водят до налагане на 
никакви допълнителни задължения на 
докладващия субект.
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Изменение 140
Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че без 
да се засягат разпоредбите на член 3, 
субектите извън обхвата на настоящата 
директива могат доброволно да 
изпращат уведомления за значителни 
инциденти, киберзаплахи или ситуации, 
близки до инциденти. При 
обработването на уведомленията 
държавите членки действат в 
съответствие с процедурата по член 20. 
Държавите членки могат да обработват 
задължителните уведомления с 
предимство пред доброволните 
уведомления. Доброволното докладване 
не води до налагането на никакви 
допълнителни задължения за 
докладващия субект, на които той не би 
бил предмет, ако не подаде 
уведомлението.

1. Държавите членки гарантират, 
че без да се засягат разпоредбите на 
член 3, субектите извън обхвата на 
настоящата директива могат доброволно 
да изпращат уведомления за значителни 
инциденти, киберзаплахи или ситуации, 
близки до инциденти. При 
обработването на уведомленията 
държавите членки действат в 
съответствие с процедурата по член 20. 
Държавите членки обработват 
задължителните уведомления с 
предимство пред доброволните 
уведомления. Доброволното докладване 
не води до налагането на никакви 
допълнителни задължения за 
докладващия субект, на които той не би 
бил предмет, ако не подаде 
уведомлението, но държавата членка 
може да му предостави помощ от 
ЕРИКС.

Изменение 141
Предложение за директива
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи ефективно следят 
и предприемат мерки, необходими за 
осигуряване на съвместимостта с 
настоящата директива, по-специално 
задълженията по членове 18 и 20.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи ефективно следят 
и предприемат мерки, необходими за 
осигуряване на съвместимостта с 
настоящата директива, по-специално 
задълженията по членове 18 и 20, и че 
са им предоставени подходящи 
средства за осъществяване на 
техните роли.
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Изменение 142
Предложение за директива
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи работят в 
тясно сътрудничество с органите за 
защита на данните при работа по 
инцидентите, които водят до 
нарушаване на сигурността на лични 
данни.

2. Компетентните органи работят в 
тясно сътрудничество с органите за 
защита на данните при работа по 
инцидентите, които водят до 
нарушаване на сигурността на лични 
данни, включително, когато е 
целесъобразно, с органите за защита 
на данните от други държави членки.

Изменение 143
Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) целеви одити на сигурността въз 
основа на оценки на риска или свързана 
с риска налична информация;

в) целеви одити на сигурността въз 
основа на оценки на риска или свързана 
с риска налична информация, 
извършвани от квалифициран 
независим орган или компетентен 
орган;

Изменение 144
Предложение за директива
Член 29 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) искания за достъп до данни, 
документи или всякаква информация, 
необходими за изпълнението на техните 
задачи по надзор;

е) искания за достъп до относими 
данни, документи или информация, 
необходими за изпълнението на техните 
задачи по надзор;

Изменение 145
Предложение за директива
Член 29 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При упражняване на своите 
правомощия по параграф 2, букви д)—
ж) компетентните органи заявяват целта 
на своето искане и уточняват исканата 
информация.

3. При упражняване на своите 
правомощия по параграф 2, букви д)—
ж) компетентните органи заявяват целта 
на своето искане, уточняват исканата 
информация и ограничават своите 
искания до обхвата на инцидента или 
пораждащия загриженост въпрос.

Изменение 146
Предложение за директива
Член 29 – параграф 5 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да прекратят или да изискат от 
сертифициращ или разрешаващ орган да 
прекрати сертификат или разрешение 
относно всички или част от услугите 
или дейностите, предоставяни от 
съществен субект;

a) да прекратят или да изискат от 
сертифициращ или разрешаващ орган да 
прекрати сертификат или разрешение 
относно съответните услуги или 
дейности, предоставяни от съществен 
субект;

Изменение 147
Предложение за директива
Член 29 – параграф 5 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да наложат или изискат от 
съответните органи или съдилища 
налагането съгласно националното 
право на временна забрана спрямо 
всяко лице, изпълняващо ръководни 
функции на равнището на главно 
изпълнително длъжностно лице или 
законен представител в този 
съществен субект, както и спрямо 
всяко друго физическо лице, 
отговарящо за нарушението, да 
упражнява управленски функции в 
този субект.

заличава се
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Изменение 148
Предложение за директива
Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато разполагат с 
доказателства или индикации, че значим 
субект не изпълнява задълженията по 
настоящата директива, и по-специално 
по членове 18 и 20, държавите членки 
гарантират, че компетентните органи 
предприемат действия, при 
необходимост, посредством последващи 
мерки за надзор.

1. Когато разполагат с 
доказателства или индикации, че значим 
субект не изпълнява задълженията по 
настоящата директива, и по-специално 
по членове 18 и 20, държавите членки 
гарантират, че компетентните органи 
предприемат действия, при 
необходимост и като вземат предвид 
подход, основан на риска, посредством 
последващи мерки за надзор.

Изменение 149
Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целеви одити на сигурността въз 
основа на оценки на риска или свързана 
с риска налична информация;

б) целеви одити на сигурността въз 
основа на оценки на риска или свързана 
с риска налична информация, 
извършвани от квалифициран 
независим орган или компетентен 
орган;

Изменение 150
Предложение за директива
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При упражняване на своите 
правомощия по параграф 2, букви г) или 
д) компетентните органи заявяват целта 
на своето искане и поясняват исканата 
информация.

3. При упражняване на своите 
правомощия по параграф 2, букви г) или 
д) компетентните органи заявяват целта 
на своето искане, поясняват исканата 
информация и ограничават своите 
искания до обхвата на инцидента или 
пораждащия загриженост въпрос.
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Изменение 151
Предложение за директива
Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
нарушенията на задълженията по 
член 18 или член 20, в съответствие с 
параграфи 2 и 3 от настоящия член, 
подлежат на административни глоби от 
поне 10 000 000 EUR или до 2 % — 
която от сумите е по-голяма — от 
общия световен годишен оборот на 
предприятието, към което принадлежи 
същественият или значимият субект, за 
предходната финансова година.

4. Държавите членки гарантират, че 
нарушенията на задълженията по 
член 18 или член 20, в съответствие с 
параграфи 2 и 3 от настоящия член, 
подлежат на административни глоби от 
максимум 10 000 000 EUR или до 2% — 
която от сумите е по-голяма — от 
общия световен годишен оборот на 
предприятието, към което принадлежи 
същественият или значимият субект, за 
предходната финансова година.

Изменение 152
Предложение за директива
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато компетентните органи 
имат индикации, че нарушението на 
задълженията по членове 18 и 20 от 
страна на съществен или значим субект 
води до нарушаване на сигурността на 
лични данни, съгласно определеното в 
член 4, параграф 12 от 
Регламент (ЕС) 2016/679, за което 
трябва да се изпрати уведомление 
съгласно член 33 от посочения 
регламент, те уведомяват надзорните 
органи, компетентни съгласно 
членове 55 и 56 от същия регламент, в 
рамките на разумен срок.

1. Когато компетентните органи 
имат индикации, че нарушението на 
задълженията по членове 18 и 20 от 
страна на съществен или значим субект 
води до нарушаване на сигурността на 
лични данни, съгласно определеното в 
член 4, параграф 12 от 
Регламент (ЕС) 2016/679, за което 
трябва да се изпрати уведомление 
съгласно член 33 от посочения 
регламент, те уведомяват надзорните 
органи, компетентни съгласно 
членове 55 и 56 от същия регламент без 
ненужно забавяне и при всички случаи 
в рамките на 72 часа.

Изменение 153
Предложение за директива
Член 32 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато надзорният орган, 
компетентен съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679, е установен в 
държава членка, различна от тази на 
компетентния орган, компетентният 
орган може да уведоми надзорния 
орган, установен в същата държава 
членка.

3. Когато надзорният орган, 
компетентен съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679, е установен в 
държава членка, различна от тази на 
компетентния орган, компетентният 
орган уведомява и надзорния орган, 
установен в същата държава членка.

Изменение 154
Предложение за директива
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 18, 
параграф 6 и член 21, параграф 2, се 
предоставя на Комисията за срок от пет 
години, считано от [...] г.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 18, 
параграф 5 и член 20, параграф 3, се 
предоставя на Комисията за срок от пет 
години, считано от [...] г.

Изменение 155
Предложение за директива
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Делегиран акт, приет съгласно 
член 18, параграф 5 и член 20, 
параграф 3, влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, 
нито Съветът са представили 
възражения в срок от три месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с три месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета. 
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Изменение 156
Предложение за директива
Член 36 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 18, параграф 6 и член 21, 
параграф 2, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и на Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 18, параграф 5 и член 20, 
параграф 3, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и на Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.
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BusinessEurope
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Danish Permanent Representation

Deutsche Telekom

Digital Europe
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French Permanent Representation

German Permanent Representation

HUAWEI

IFPI

INTEL

ITI (The Information Technology Industry Council)

Kaspersky

MÆRSK

Microsoft

ICANN

MOTION PICTURE ASSOCIATION

Orgalim

Palo Alto Networks
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