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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Институциите, органите и 
агенциите на Съюза са привлекателни 
мишени, като са изправени пред 
висококвалифицирани и добре 
обезпечени с ресурси автори на заплахи, 
както и пред други заплахи. 
Същевременно съществуват значителни 
разлики в нивото и зрелостта на 
кибернетичната устойчивост на тези 
субекти и в способността им за 
откриване и реагиране на злонамерени 
действия в киберпространството. 
Поради това за функционирането на 
европейската администрация е 
необходимо институциите, органите и 
агенциите на Съюза да се постигне 
високо общо ниво на киберсигурност 
чрез базов набор от мерки за 
киберсигурност (набор от минимални 
правила за киберсигурност, които 
мрежите и информационните системи и 
техните оператори и ползватели трябва 
да спазват, за да се сведат до минимум 
рисковете за киберсигурността), обмен 
на информация и сътрудничество.

(4) Институциите, органите и 
агенциите на Съюза бяха и са 
привлекателни мишени, като са 
изправени пред висококвалифицирани и 
добре обезпечени с ресурси автори на 
заплахи, както и пред други заплахи. 
Същевременно съществуват значителни 
разлики в нивото и зрелостта на 
кибернетичната устойчивост на тези 
субекти и в способността им за 
откриване и реагиране на злонамерени 
действия в киберпространството. 
Поради това за функционирането на 
европейската администрация е 
необходимо институциите, органите и 
агенциите на Съюза да се постигне 
високо общо ниво на киберсигурност 
чрез базов набор от мерки за 
киберсигурност (набор от минимални 
правила за киберсигурност, които 
мрежите и информационните системи и 
техните оператори и ползватели трябва 
да спазват, за да се сведат до минимум 
рисковете за киберсигурността), обмен 
на информация и сътрудничество.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Директивата [предложение за 
МИС 2] относно мерки за високо общо 
ниво на киберсигурност в целия Съюз 
има за цел да се подобрят допълнително 
устойчивостта в областта на 
киберсигурността и капацитетът за 
реагиране при инциденти на публичните 
и частните субекти, на националните 
компетентни органи и субекти, както и 
на Съюза като цяло. Поради това е 
необходимо институциите, органите и 
агенциите на Съюза да последват този 
пример чрез осигуряването на правила, 
които са в съответствие с Директивата 
[предложение за МИС 2] и се 
характеризират със същото равнище на 
амбиция.

(5) Директивата [предложение за 
МИС 2] относно мерки за високо общо 
ниво на киберсигурност в целия Съюз 
има за цел да се подобрят допълнително 
устойчивостта в областта на 
киберсигурността и капацитетът за 
реагиране при инциденти на публичните 
и частните субекти, на националните 
компетентни органи и субекти, както и 
на Съюза като цяло. Поради това е 
необходимо институциите, органите и 
агенциите на Съюза да последват този 
пример чрез осигуряването на правила, 
които са в съответствие с Директивата 
[предложение за МИС 2] и се 
характеризират със същото равнище на 
амбиция. Изискванията за сигурност 
следва да бъдат поне равни на или по-
високи от минималните изисквания 
за сигурност за субектите, обхванати 
от Директива (ЕС) 2022/2555.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а) На институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза 
следва да се предоставят подходящи 
средства и инструменти, чрез които 
да укрепят своята киберустойчивост. 
Следователно от съществено 
значение е да се гарантира, че са 
въведени подходящи механизми за 
координация, така че взимането на 
решения да се извършва по ефикасен и 
ефективен начин.

Изменение 4
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Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Всяко обработване на лични 
данни съгласно настоящия регламент 
следва да се извършва в съответствие 
със законодателството за защита на 
данните, включително Регламент (ЕС) 
2018/1725 на Европейския парламент и 
на Съвета.7

(22) Всяко обработване на лични 
данни съгласно настоящия регламент 
следва да се извършва в съответствие 
със законодателството на Съюза за 
защита на данните, включително 
Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета.7 
Настоящият регламент не следва да 
засяга прилагането на 
законодателство на Съюза, уреждащо 
обработването на лични данни, 
включително задачите, поверени на и 
правомощията на Европейския 
надзорен орган по защита на данните. 
CERT-EU и МСК следва да работят в 
тясно сътрудничество с ЕНОЗД и 
служителите, специализирани в 
защитата на данните в 
институциите, органите, службите 
и агенциите на Съюза, за да се 
гарантира пълно спазване на правото 
на Съюза в областта на защитата на 
данните. 

__________________ __________________
7 Регламент (EC) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2018 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и относно 
свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 
и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 295, 
21.11.2018 г., стр. 39).

7 Регламент (EC) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2018 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и относно 
свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 
и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 295, 
21.11.2018 г., стр. 39).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Системите и услугите за 
киберсигурност, използвани за 
предотвратяване, откриване и 
реакция спрямо киберзаплахи, следва 
да спазват законодателството за 
защита на данните и 
неприкосновеност на личния живот и 
следва да прилагат съответните 
технически и организационни 
предпазни мерки, за да гарантират, че 
това съответствие е постигнато по 
начин, осигуряващ отчетност.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При обработката на информация 
от страна на CERT-EU и институциите, 
органите и агенциите на Съюза следва 
да се спазват правилата, определени в 
Регламент [предложения регламент 
относно информационната сигурност]. 
За да се гарантира координация по 
въпросите на сигурността, всички 
контакти със CERT-EU, инициирани 
или поискани от националните служби 
за сигурност и разузнаване, следва да 
бъдат съобщавани без ненужно забавяне 
на дирекцията по сигурността на 
Комисията и на председателя на МСК.

(23) При обработката на информация 
от страна на CERT-EU и институциите, 
органите и агенциите на Съюза следва 
да се спазват правилата на Съюза 
относно информационната 
сигурност, по-специално правилата, 
определени в Регламент [предложения 
регламент относно информационната 
сигурност]. За да се гарантира 
координация по въпросите на 
сигурността, всички контакти със 
CERT-EU, инициирани или поискани от 
националните служби за сигурност и 
разузнаване, следва да бъдат 
съобщавани без ненужно забавяне на 
дирекцията по сигурността на 
Комисията и на председателя на МСК.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) В съответствие с член 42, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
2018/1725 беше проведена 
консултация с Европейския надзорен 
орган по защита на данните, който 
представи становище на 17 май 
2022 г.,

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяка институция, орган и 
агенция на Съюза назначава местен 
служител по киберсигурността или 
служител на равностойна позиция, 
който действа като единно звено за 
контакт по отношение на всички 
аспекти на киберсигурността.

5. Всяка институция, орган и 
агенция на Съюза назначава местен 
служител по киберсигурността или 
служител на равностойна позиция, 
който действа като единно звено за 
контакт по отношение на всички 
аспекти на киберсигурността. 
Местният служител по 
киберсигурността си сътрудничи с 
длъжностното лице по защита на 
данните, определено в съответствие 
с член 43 от Регламент (ЕС) 
2018/1725, когато се занимава с 
припокриващи се дейности, като 
прилагане на защитата на данните 
още при проектирането и по 
подразбиране по отношение на 
мерките за киберсигурност, както и 
подбор на мерки за киберсигурност, 
които включват защита на личните 
данни, интегрирано управление на 
риска и интегрирано справяне с 
инциденти, свързани със 
сигурността.

Изменение 9
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) Европейският надзорен орган 
по защита на данните;

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество в областта 
на правоприлагането (Европол).

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) информира Европейския 
надзорен орган по защита на данните 
за всяка индикация за нарушение от 
страна на институция, орган, служба 
или агенция на Съюза на 
задълженията, установени в 
настоящия регламент, което включва 
незаконната обработка на лични 
данни;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) работи в тясно 
сътрудничество с Европейския 
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надзорен орган по защита на данните 
при преодоляването на инциденти, 
водещи до нарушения на сигурността 
на личните данни или до нарушения 
на поверителността на 
електронните съобщения.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. CERT-EU информира 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните, когато работи за 
разрешаването на значими 
уязвимости, значими инциденти или 
големи атаки, които имат 
потенциала да доведат до нарушения 
на сигурността на личните данни или 
до нарушения на поверителността на 
електронните съобщения.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 на Европейския парламент 
и на Съвета9 се прилагат по отношение 
на искания за публичен достъп до 
документи, съхранявани от CERT-EU, 
включително предвиденото в този 
регламент задължение за консултиране 
с други институции, органи и агенции 
на Съюза, когато дадено искане се 
отнася до техни документи.

2. Разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 на Европейския парламент 
и на Съвета9 се прилагат по отношение 
на искания за публичен достъп до 
документи, съхранявани от CERT-EU, 
включително предвиденото в този 
регламент задължение за консултиране 
с други институции, органи и агенции 
на Съюза или, когато е целесъобразно, 
с държави членки, когато дадено 
искане се отнася до техни документи.

__________________ __________________
9 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 9 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията 
(ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

Европейския парламент и на Съвета от 
30 май 2001 г. относно публичния 
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията 
(ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко обработване, обмен, събиране 
или съхраняване на лични данни от 
CERT-EU, МСК и институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза се ограничава до 
обработването, обмена, събирането 
или съхраняването, които са строго 
необходими, и се извършва единствено 
с цел изпълнение на съответните им 
задължения съгласно настоящия 
регламент.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията, до... [1 година след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] приема 
делегиран акт, за да уточни кои 
дейности по обработване на лични 
данни са разрешени съгласно 
настоящия регламент, включително 
целта на обработването, 
категориите лични данни, 
категориите субекти на данни, 
условията за обработване на данни, 
максималните срокове на съхранение, 
определянето на администраторите 
на и обработващите лични данни и 
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получателите в случай на предаване. 
Делегираният акт, посочен в първа 
алинея, ограничава дейностите по 
обработване до строго необходимите 
дейности и изисква тези дейности по 
обработване да бъдат възможно най-
целенасочени и да не включват 
неизбирателно съхранение на данни за 
трафика или съдържанието.
Комисията изменя делегирания акт, 
посочен в първа алинея, когато 
установи значителни промени по 
отношение на необходимостта или 
конкретните цели, или субектите, 
участващи в обработването на лични 
данни за целите на настоящия 
регламент.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При обработката на информация 
от страна на CERT-EU и от 
институциите, органите и агенциите на 
Съюза се спазват правилата, определени 
в [предложения регламент относно 
информационната сигурност].

4. При обработката на информация 
от страна на CERT-EU и от 
институциите, органите и агенциите на 
Съюза се спазват правилата на Съюза 
относно информационната 
сигурност, по-специално правилата, 
определени в [предложения регламент 
относно информационната сигурност].

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всички контакти със CERT-EU, 
инициирани или поискани от 
националните служби за сигурност и 
разузнаване, се съобщават без ненужно 

5. Всички контакти със CERT-EU, 
инициирани или поискани от 
националните служби за сигурност и 
разузнаване, се съобщават без ненужно 
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забавяне на дирекцията по сигурността 
на Комисията и на председателя на 
МСК.

забавяне на дирекцията по сигурността 
на Комисията, Европол и на 
председателя на МСК.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения за споделяне Споделяне на информация

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „За да може CERT-EU да 
координира управлението на 
уязвимостите и реакцията при 
инциденти, той може да поиска от 
институциите, органите и агенциите на 
Съюза да му предоставят информация 
от регистрите на техните ИТ системи, 
която е от значение за осъществяваната 
от CERT-EU подкрепа. 
Институцията, органът или 
агенцията, към която е отправено 
искането, предава исканата информация 
и всички последващи актуализации по 
нея без ненужно забавяне.

1. За да може CERT-EU да 
изпълнява задачите, посочени в 
член 12, по-специално за да координира 
управлението на уязвимостите и 
реакцията при инциденти, при 
поискване от CERT-EU, институциите, 
органите или агенциите на Съюза 
предоставят на CERT-EU информация 
от регистрите на техните ИКТ системи, 
която е от значение за осъществяваната 
от CERT-EU подкрепа, включително 
всички промени в тяхната ИТ среда. 
Субектът, към който е отправено 
искането, предава исканата информация 
и всички последващи актуализации по 
нея без ненужно забавяне.

Без да се засяга Регламент (ЕС) 
2018/1725, всеки обмен на данни 
между CERT-EU и институциите, 
органите, службите или агенциите 
на Съюза се извършва в съответствие 
с принципите на ясни гаранции за 
конкретни случаи на използване и 
използва договори за правна 
взаимопомощ и други споразумения, за 
да се гарантира високо равнище на 
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защита на правата при 
обработването на искания за 
трансграничен достъп до данни.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза 
могат да предоставят доброволно на 
CERT-EU информация за 
киберзаплахи и инциденти, ситуации, 
близки до инциденти, и уязвимости, 
които ги засягат. Те могат също 
така да поискат от CERT-EU 
допълнителна техническа помощ и 
съвети за борба с киберинциденти и 
големи атаки. CERT-EU може да 
обработва с предимство 
задължителните уведомления пред 
доброволните уведомления, освен в 
случай на надлежно обосновани и 
спешни доброволни искания от 
страна на институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. CERT-EU може да обменя 
информация за конкретен инцидент, 
която разкрива кои са институциите, 
органите или агенциите на Съюза, 
засегнати от инцидента, само със 
съгласието на съответните субекти. 
CERT-EU може да обменя информация 
за конкретен инцидент, която разкрива 
субекта, станал цел на киберинцидента, 

3. CERT-EU може да обменя 
информация за конкретен инцидент, 
която разкрива кои са институциите, 
органите или агенциите на Съюза, 
засегнати от инцидента, само с 
разрешението на съответните субекти. 
CERT-EU може да обменя информация 
за конкретен инцидент, която разкрива 
субекта, станал цел на киберинцидента, 
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само със съгласието на засегнатия от 
инцидента субект.

само с разрешението на засегнатия от 
инцидента субект.

Когато това е необходимо за 
изпълнението на задачите му, CERT-
EU може да обменя информация за 
конкретни инциденти, включително 
при липса на разрешение от страна 
на засегнатата от инцидента 
институция, орган, служба или 
агенция на Съюза. Институцията, 
органът, службата или агенцията на 
Съюза се уведомяват предварително 
за всеки такъв обмен на информация.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Задълженията за споделяне не 
обхващат класифицирана информация 
на ЕС (КИЕС) и информация, която 
институция, орган или агенция на 
Съюза е получила от служба за 
сигурност или разузнаване или от 
правоприлагаща агенция на държава 
членка с изричното условие да не се 
споделя със CERT-EU.

4. Задълженията за споделяне не 
обхващат класифицирана информация 
на ЕС (КИЕС) и информация, която 
институция, орган или агенция на 
Съюза е получила от служба за 
сигурност или разузнаване или от 
правоприлагаща агенция на държава 
членка, освен ако съответната 
служба за сигурност или разузнаване 
или правоприлагаща агенция на 
държавата членка е дала позволение 
тази информация да се споделя със 
CERT-EU.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. CERT-EU представя ежемесечно 
на ENISA обобщен доклад, включващ 
анонимизирани и обобщени данни 
относно значителните киберзаплахи, 

3. CERT-EU представя ежемесечно 
на ENISA обобщен доклад, включващ 
анонимизирани и обобщени данни 
относно значителните киберзаплахи, 
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значителните уязвимости и значимите 
инциденти, за които е уведомен в 
съответствие с параграф 1.

значителните уязвимости и значимите 
инциденти, за които е уведомен в 
съответствие с параграф 1. Този доклад 
се оповестява публично при спазване 
на съответните правила на Съюза 
относно сигурността на 
информацията, по-специално 
правилата, предвидени в 
[предложения регламент относно 
информационната сигурност].

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Задълженията за уведомяване не 
обхващат КИЕС и информация, която 
институция, орган или агенция на 
Съюза е получила от служба за 
сигурност или разузнаване или от 
правоприлагаща агенция на държава 
членка с изричното условие да не се 
споделя със CERT-EU.

5. Задълженията за уведомяване не 
обхващат КИЕС и информация, която 
институция, орган или агенция на 
Съюза е получила от служба за 
сигурност или разузнаване или от 
правоприлагаща агенция на държава 
членка, освен ако съответната 
служба за сигурност или разузнаване 
или правоприлагаща агенция на 
държавата членка е дала позволение 
тази информация да се споделя със 
CERT-EU.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. МСК отправя насоки относно 
координацията и сътрудничеството при 
реагиране на инциденти в случай на 
значими инциденти. Когато се подозира, 
че даден инцидент е с престъпен 
характер, CERT-EU предоставя съвети 
как да се съобщи за инцидента на 
правоприлагащите органи.

4. МСК отправя насоки относно 
координацията и сътрудничеството при 
реагиране на инциденти в случай на 
значими инциденти. Когато се подозира, 
че даден инцидент е с престъпен 
характер, CERT-EU или МСК съобщава 
за инцидента на правоприлагащите 
органи без ненужно забавяне.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24а
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 18, 
параграф 3а, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от ... [един ден след датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 18, параграф 3а, 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. 
Прекратяването поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 18, параграф 3а, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
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представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на 
същия акт на Европейския парламент 
и 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.

Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) използването на криптиране в 
покой, криптиране при пренос и 
криптиране от край до край, когато 
това е възможно;
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