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КРАТКА ОБОСНОВКА

Променящият се характер на заплахите изисква по-добра защита и повече инвестиции в 
капацитета на ЕС за устойчивост с цел намаляване на уязвимостта, включително за 
критичните инфраструктури, които са от съществено значение за функционирането на 
нашите общества и икономика.

Предложението за директива относно устойчивостта на критичните субекти разширява 
обхвата и задълбочава Директивата за европейските критични инфраструктури (ЕКИ) от 
2008 г. Тя обхваща десет сектора, а именно енергетика, транспорт, банково дело, 
инфраструктура на финансовия пазар, здравеопазване, питейна вода, отпадъчни води, 
цифрова инфраструктура, публична администрация и космическо пространство. 
Разпоредбите, които заслужават внимание, включват задължението държавите членки да 
имат стратегия за гарантиране на устойчивостта на критичните субекти, да извършват 
национална оценка на риска и въз основа на това да идентифицират критичните субекти. 
От критичните субекти ще се изисква да извършват собствени оценки на риска, да 
предприемат подходящи технически и организационни мерки с цел повишаване на 
устойчивостта и да докладват на националните органи за инциденти, водещи до 
смущения. Освен това критичните субекти, които предоставят услуги на или в поне една 
трета от държавите членки, ще подлежат на специален надзор, включително 
консултативни мисии, организирани от Комисията.

Докладчикът приветства това предложение, тъй като транспортът е ключов сектор в 
директивата за ЕКИ. Това е и жизненоважно за нашите икономики и последната година, 
белязана от разпространението на китайския коронавирус, несъмнено е доказателство за 
това. Бързите действия по отношение на устойчивостта на критичната инфраструктура и 
веригите на доставки бяха от жизненоважно значение за смекчаването на отрицателните 
последици от пандемията за нашите общества. Предложението за директива относно 
устойчивостта на критичните субекти ни дава възможност да направим цялостна оценка 
на състоянието на критичната инфраструктура и процедурите при извънредни ситуации 
във всички ключови сектори. Като се има предвид нарастващата междусекторна 
взаимозависимост, както и въвеждането на интелигентни технологии и бърза 
цифровизация, този процес на оценяване ще бъде от първостепенно значение. Това обаче 
би могло да доведе и до появата на нови заплахи, което поражда необходимостта от 
изграждане на устойчива и ориентирана към бъдещето Директива за ЕКИ. Макар 
докладчикът да счита, че принципът на субсидиарност и процесът на вземане на 
решения, близък до потребностите на европейските граждани, са важни, също толкова 
важно е да се гарантира взаимната надеждност на проектите, процесите и 
инфраструктурата от общ интерес.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Директива 2008/114/ЕО на 
Съвета17 предвижда процедура за 
означаване на европейски критични 
инфраструктури в секторите на 
енергетиката и на транспорта, чието 
нарушаване или унищожаване би 
довело до значителни трансгранични 
последици за две или повече държави 
членки. Посочената директива е 
съсредоточена изключително върху 
защитата на такива инфраструктури. 
Въпреки това, при оценката на 
Директива 2008/114/ЕО, извършена през 
2019 г.18, беше установено, че поради 
все по-взаимосвързания и 
трансграничен характер на дейностите, 
при които се използват критични 
инфраструктури, защитните мерки, 
свързани само с отделни активи, не са 
достатъчни, за да се предотврати 
възникването на всякакви смущения. 
Поради това е необходимо подходът да 
се ориентира към гарантиране на 
устойчивостта на критичните субекти, 
т.е. тяхната способност да смекчават, да 
поемат, да се приспособяват към 
инциденти, които могат да доведат до 
нарушаване на дейността им, и да се 
възстановяват от такива инциденти.

(1) Директива 2008/114/ЕО на 
Съвета17 предвижда процедура за 
означаване на европейски критични 
инфраструктури в секторите на 
енергетиката и на транспорта, чието 
нарушаване или унищожаване би 
довело до значителни трансгранични 
последици за две или повече държави 
членки. Посочената директива е 
съсредоточена изключително върху 
защитата на такива инфраструктури. 
Въпреки това, при оценката на 
Директива 2008/114/ЕО, извършена през 
2019 г.18, беше установено, че поради 
все по-взаимосвързания и 
трансграничен характер на дейностите, 
при които се използват критични 
инфраструктури, например 
железопътния транспорт, 
управлението на въздушното 
движение или пристанищата и 
терминалите, защитните мерки, 
свързани само с отделни активи, не са 
достатъчни, за да се предотврати 
възникването на всякакви смущения. 
Поради това е необходимо подходът да 
се ориентира към гарантиране на 
устойчивостта на критичните субекти, 
т.е. тяхната способност да смекчават, да 
поемат, да се приспособяват към 
инциденти, които могат да доведат до 
нарушаване на дейността им и на 
функционирането на вътрешния 
пазар, и да се възстановяват от такива 
инциденти.



AD\1236440BG.docx 5/36 PE692.636v02-00

BG

__________________ __________________
17 Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 
8 декември 2008 г. относно 
установяването и означаването на 
европейски критични инфраструктури и 
оценката на необходимостта от 
подобряване на тяхната защита (ОВ 
L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).

17 Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 
8 декември 2008 г. относно 
установяването и означаването на 
европейски критични инфраструктури и 
оценката на необходимостта от 
подобряване на тяхната защита (ОВ 
L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).

18 SWD(2019)308. 18 SWD(2019)308.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Въпреки съществуващите мерки 
на равнището на Съюза19 и на 
национално равнище в подкрепа на 
защитата на критичните 
инфраструктури в Съюза, субектите, 
които експлоатират тези 
инфраструктури, не са подходящо 
оборудвани за справяне с настоящите, 
потенциалните и очакваните бъдещи 
рискове за тяхната дейност, които могат 
да доведат до смущения в 
предоставянето на услуги, които са от 
съществено значение за изпълнението 
на жизненоважни обществени функции 
или икономически дейности. Това се 
дължи на динамичния спектър на 
заплахите с променяща се 
терористична заплаха и нарастваща 
взаимозависимост между 
инфраструктурите и секторите, както и 
на повишен физически риск, дължащ се 
на природни бедствия и климатични 
промени, водещи до нарастване на 
честотата и мащаба на екстремните 
метеорологични явления и до 
дългосрочни промени в средните 
климатични условия, които могат да 
намалят капацитета и ефективността на 
определени видове инфраструктури, ако 
не бъдат въведени мерки за устойчивост 

(2) Въпреки съществуващите мерки 
на равнището на Съюза19 и на 
национално равнище в подкрепа на 
защитата на критичните 
инфраструктури в Съюза, субектите, 
които експлоатират тези 
инфраструктури, не са подходящо 
оборудвани за справяне с настоящите и 
очакваните бъдещи рискове за тяхната 
дейност, които могат да доведат до 
смущения в предоставянето на услуги, 
които са от съществено значение за 
изпълнението на жизненоважни 
обществени функции или икономически 
дейности, а също така и за свободното 
движение и безопасността на 
гражданите. Това се дължи на 
динамичния спектър на заплахите с 
променящи се заплахи, предизвикани 
от човека, като тероризма, 
проникването на престъпни 
елементи, външното вмешателство и 
кибератаките, и нарастваща 
взаимозависимост между 
инфраструктурите и секторите, както и 
на повишен физически риск, дължащ се 
на природни бедствия и климатични 
промени, водещи до нарастване на 
честотата и мащаба на екстремните 
метеорологични явления и до 
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или адаптиране към изменението на 
климата. Освен това съответните 
сектори и видове субекти не се 
признават последователно като 
критични във всички държави членки.

дългосрочни промени в средните 
климатични условия, които могат да 
намалят капацитета, ефективността и 
жизнения цикъл на определени видове 
инфраструктури, ако не бъдат въведени 
мерки за устойчивост или адаптиране 
към изменението на климата. Освен 
това съответните сектори и видове 
субекти не се признават последователно 
като критични във всички държави 
членки, което налага необходимостта 
от по-високо равнище на координация 
и по-интегриран подход в защитата 
на важни трансгранични и 
хоризонтални критични 
инфраструктури, като например 
тези в транспортния и енергийния 
сектор. 

__________________ __________________
19 Европейска програма за защита на 
критичната инфраструктура (EPCIP).

19 Европейска програма за защита на 
критичната инфраструктура (EPCIP).

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Нарастващият проблем с 
проникването на престъпни 
елементи в критична транспортна 
инфраструктура, и по-специално 
логистични възли като 
пристанищата и летищата, 
нарушава дейността на критични 
субекти в този сектор и вследствие 
на това възпрепятства ефективното 
предоставяне на основни услуги в 
целия Съюз. 

Изменение 4

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

(2б) Нарастваща заплаха за 
критичната инфраструктура и 
икономическата безопасност на ЕС 
представлява чуждестранното 
вмешателство от страна както на 
държавни, така и на недържавни 
субекти, поради нарастващото 
влияние или контрол на неевропейски 
субекти върху критична транспортна 
инфраструктура, например 
железопътни връзки, пристанища 
или летища, което е резултат от 
придобиването им или от значителни 
инвестиции в стратегически 
дружества и трансфера на 
стратегически знания. 

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Транспортният сектор 
обхваща критични субекти в 
подсекторите на автомобилния, 
железопътния, въздушния, 
вътрешноводния и морския 
транспорт, включително 
пристанищата и терминалите.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) Някои критични 
инфраструктури имат паневропейско 
измерение, като например 
Европейската организация за 



PE692.636v02-00 8/36 AD\1236440BG.docx

BG

безопасност на въздухоплаването – 
Евроконтрол, и европейската 
глобална навигационна спътникова 
система „Галилео“.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Тези нарастващи 
взаимозависимости са резултат от все 
по-трансгранична и взаимозависима 
мрежа за предоставяне на услуги, 
използваща ключови инфраструктури в 
целия Съюз в секторите на 
енергетиката, транспорта, банковото 
дело, инфраструктурата на финансовия 
пазар, цифровата инфраструктура, 
питейната вода и отпадъчните води, 
здравеопазването, някои аспекти на 
публичната администрация, както и 
космическото пространство, що се 
отнася до предоставянето на определени 
услуги, зависими от наземни 
инфраструктури, които са притежавани, 
управлявани и експлоатирани от 
държавите членки или от частни страни 
и които следователно не обхващат 
инфраструктури, притежавани, 
управлявани или експлоатирани от или 
от името на Съюза като част от неговите 
космически програми. Тези 
взаимозависимости означават, че всяко 
смущение, дори първоначално 
ограничено до един субект или един 
сектор, може да има каскадно 
въздействие в по-широк план, което 
може да доведе до широкообхватни и 
дълготрайни отрицателни последици 
върху предоставянето на услуги в 
рамките на вътрешния пазар. 
Пандемията от COVID-19 показа 
уязвимостта на нашите все по-
взаимозависими общества спрямо 

(3) Тези нарастващи 
взаимозависимости са резултат от все 
по-трансгранична и взаимозависима 
мрежа за предоставяне на услуги, 
използваща ключови инфраструктури в 
целия Съюз в секторите на 
енергетиката, транспорта, банковото 
дело, инфраструктурата на финансовия 
пазар, цифровата инфраструктура, 
питейната вода и отпадъчните води, 
здравеопазването, някои аспекти на 
публичната администрация, както и 
космическото пространство, що се 
отнася до предоставянето на определени 
услуги, зависими от наземни 
инфраструктури, които са притежавани, 
управлявани и експлоатирани от 
държавите членки или от частни страни 
и които следователно не обхващат 
инфраструктури, притежавани, 
управлявани или експлоатирани от или 
от името на Съюза като част от неговите 
космически програми. Тези 
взаимозависимости означават, че всяко 
смущение, дори първоначално 
ограничено до един субект или един 
сектор, може да има каскадно 
въздействие в по-широк план, което 
може да доведе до широкообхватни и 
дълготрайни отрицателни последици 
върху предоставянето на услуги в 
рамките на вътрешния пазар. 
Пандемията от COVID-19 показа 
уязвимостта на нашите все по-
взаимозависими общества, по-
специално секторите на транспорта 
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рискове с малка вероятност. и туризма, спрямо рискове с малка 
вероятност и показа значението на 
стратегически сектори като 
транспортния сектор чрез 
въвеждането на зелени ленти за 
преминаване, които предоставиха 
сигурни вериги на доставки за здравни 
грижи и услуги за спешна помощ и 
осигуриха основни доставки на храни 
и доставки на медицински и 
фармацевтични продукти, 
подчертавайки необходимостта от 
гарантиране на устойчивостта на 
критичната транспортна 
инфраструктура в целия Съюз.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Субектите, участващи в 
предоставянето на основни услуги, все 
по-често подлежат на различаващи се 
изисквания, наложени от 
законодателствата на държавите членки. 
Фактът, че някои държави членки имат 
по-малко строги изисквания за 
сигурност по отношение на тези 
субекти, не само може да засегне по 
неблагоприятен начин поддържането на 
жизненоважни обществени функции 
или икономически дейности в целия 
Съюз, но също така води до пречки пред 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Сходни видове 
субекти са считани за критични в някои 
държави членки, но не и в други, а към 
тези, които са установени като 
критични, се прилагат различни 
изисквания в различните държави 
членки. Това води до допълнителна и 
ненужна административна тежест за 
дружествата, извършващи 
трансгранична дейност, и по-специално 
за дружествата, осъществяващи дейност 

(4) Субектите, участващи в 
предоставянето на основни услуги, все 
по-често подлежат на различаващи се 
изисквания, наложени от 
законодателствата на държавите членки. 
Фактът, че някои държави членки имат 
по-малко строги изисквания за 
сигурност по отношение на тези 
субекти, не само може да засегне по 
неблагоприятен начин поддържането на 
жизненоважни обществени функции 
или икономически дейности в целия 
Съюз, но също така води до пречки пред 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар и в някои случаи дори 
представлява заплаха за гражданите 
на Съюза. Устойчивостта на 
критичните субекти предоставя на 
инвеститорите и на дружествата 
надеждност и доверие, които са 
крайъгълните камъни на един добре 
функциониращ вътрешен пазар. 
Сходни видове субекти са считани за 
критични в някои държави членки, но 
не и в други, а към тези, които са 
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в държави членки с по-строги 
изисквания.

установени като критични, се прилагат 
различни изисквания в различните 
държави членки. Това води до 
допълнителна и ненужна 
административна тежест за 
дружествата, извършващи 
трансгранична дейност, и по-специално 
за дружествата, осъществяващи дейност 
в държави членки с по-строги 
изисквания.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Поради това е необходимо да се 
установят хармонизирани минимални 
правила, за да се гарантира 
предоставянето на основни услуги на 
вътрешния пазар и да се повиши 
устойчивостта на критичните субекти.

(5) Поради това е необходимо да се 
установи хармонизиран минимален 
набор от правила, за да се гарантира 
предоставянето на основни услуги на 
вътрешния пазар и да се повиши 
устойчивостта на критичните субекти, 
което би предотвратило по-
нататъшните различия между 
държавите членки. Такъв подход би 
улеснил въвеждането на общи 
спецификации и методологии за 
бъдещи оценки на риска, които да 
включват минимални общи 
показатели за всеки сектор и както за 
публичните, така и за частните 
субекти. В това отношение 
бъдещата рамка следва също така да 
взема предвид иновациите и новите 
интелигентни технологии, като 
цифровизацията, автоматизацията, 
управлението на данни, съвместните 
интелигентни транспортни 
системи, свързаната и 
автоматизирана мобилност и 
изкуствения интелект, по-специално 
в сектори като транспортния 
сектор, който понастоящем е в 
процес на цялостна трансформация. 
В контекста на трансевропейската 
мрежа (TEN-T) по-устойчивата 
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инфраструктура ще изисква 
подобрени схеми за управление, 
включващи интегрирана визия, която 
да е в състояние да идентифицира 
заплахите на етапите на 
проектиране и експлоатация 
(предотвратяване, мониторинг, 
поддръжка), като същевременно се 
сведе до минимум въздействието по 
време на извънредни събития и се 
гарантира бързо социално и 
икономическо възстановяване. 
Специално внимание следва да се 
обърне и на трансграничните връзки.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се постигне тази цел, 
държавите членки следва да установят 
критичните субекти, спрямо които 
следва да се прилагат специални 
изисквания и надзор, но които следва 
също така да получават специална 
подкрепа и насоки, насочени към 
постигането на високо равнище на 
устойчивост по отношение на всички 
съответни рискове.

(6) За да се постигне тази цел, 
държавите членки следва да установят 
критичните субекти, спрямо които 
следва да се прилагат специални 
изисквания и надзор, но които следва 
също така да получават специална 
подкрепа, защита и насоки, 
включително за МСП, и повишаване 
на осведомеността, насочени към 
постигането на високо равнище на 
устойчивост по отношение на всички 
съответни рискове.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Бързото технологично 
развитие и цифровизацията на 
транспортния сектор чрез 
нарастващото използване на 
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интелигентни системи за 
мобилност, като например 
съвместни интелигентни 
транспортни системи, свързана и 
автоматизирана мобилност и 
мобилността като услуга, 
подчертават взаимосвързаността 
между физическия и цифровия свят в 
този сектор и изискват ефективен 
подход, който да даде възможност за 
устойчива цифрова транспортна 
инфраструктура в Европа.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се гарантира всеобхватен 
подход към устойчивостта на 
критичните субекти, всяка държава 
членка следва да има стратегия, в която 
да бъдат определени целите и мерките 
на политиката, които трябва да бъдат 
изпълнени. За да се постигне това, 
държавите членки следва да гарантират, 
че техните стратегии за киберсигурност 
предвиждат рамка на политиката за 
засилена координация между 
компетентния орган съгласно 
настоящата директива и Директивата за 
МИС 2 в контекста на обмена на 
информация относно инциденти и 
киберзаплахи и изпълнението на 
надзорни задачи.

(10) За да се гарантира всеобхватен 
подход към устойчивостта на 
критичните субекти, всяка държава 
членка следва да има стратегия, в която 
да бъдат определени целите и мерките 
на политиката, които трябва да бъдат 
изпълнени. За да се постигне това и 
като се отчита хибридното 
естество на много заплахи, държавите 
членки следва да гарантират, че техните 
стратегии предвиждат рамка на 
политиката за засилена координация 
между компетентния орган съгласно 
настоящата директива и Директивата за 
МИС 2 в контекста на обмена на 
информация относно инциденти, 
киберзаплахи и заплахи извън 
кибернетичното пространство и 
изпълнението на надзорни задачи.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Действията на държавите членки 
за установяване на критичните субекти 
и за подпомагане на гарантирането на 
устойчивостта им следва да се 
извършват при спазване на основан на 
риска подход, който насочва усилията 
към субектите, които са най-значими за 
изпълнението на жизненоважни 
обществени функции или икономически 
дейности. За да се гарантира такъв 
целенасочен подход, всяка държава 
членка следва да извърши, в 
съответствие с хармонизирана правна 
уредба, оценка на всички съответни 
природни и причинени от човека 
рискове, които могат да засегнат 
предоставянето на основни услуги, 
включително произшествия, природни 
бедствия, извънредни ситуации, 
свързани с общественото здраве, 
например пандемии, и антагонистични 
заплахи, включително терористични 
престъпления. При извършването на 
тези оценки на риска държавите членки 
следва да вземат предвид други общи 
или специфични за сектора оценки на 
риска, извършени съгласно други актове 
на правото на Съюза, и следва да вземат 
предвид зависимостите между 
секторите, включително от други 
държави членки и трети държави. 
Резултатите от оценката на риска следва 
да се използват в процедурата за 
установяване на критичните субекти, а 
също и за оказване на съдействие на 
тези субекти при изпълнението на 
изискванията за устойчивост съгласно 
настоящата директива.

(11) Действията на държавите членки 
за установяване на критичните субекти 
и за подпомагане на гарантирането на 
устойчивостта им следва да се 
извършват при спазване на основан на 
риска подход, който насочва усилията 
към субектите, които са най-значими за 
изпълнението на жизненоважни 
обществени функции или икономически 
дейности, например мултимодални 
транспортни възли, например 
пристанища, железопътна 
инфраструктура или управление на 
въздушното движение. За да се 
гарантира такъв целенасочен подход, 
всяка държава членка следва да 
извърши, в съответствие с 
хармонизирана правна уредба, оценка 
на всички съответни природни и 
причинени от човека рискове, които 
могат да засегнат предоставянето на 
основни услуги, включително 
произшествия, природни бедствия, 
изменението на климата, извънредни 
ситуации, свързани с общественото 
здраве, например пандемии, проникване 
на престъпни елементи и 
антагонистични заплахи, включително 
чуждестранно вмешателство и 
терористични престъпления. Тези 
оценки следва да се основават на най-
новите научни познания за 
променящите се заплахи и да бъдат 
редовно актуализирани в 
съответствие с тях, за да се 
гарантира навременно приспособяване 
към променящата се картина на 
заплахите. При извършването на тези 
оценки на риска държавите членки 
следва да вземат предвид други общи 
или специфични за сектора оценки на 
риска, извършени съгласно други актове 
на правото на Съюза, и следва да вземат 
предвид зависимостите между 
секторите, включително от други 
държави членки и трети държави. 
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Резултатите от оценката на риска следва 
да се използват в процедурата за 
установяване на критичните субекти, а 
също и за оказване на съдействие на 
тези субекти при изпълнението на 
изискванията за устойчивост съгласно 
настоящата директива.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) За да се гарантира прилагането 
на адекватен подход за намаляване на 
уязвимостта и повишаване на 
устойчивостта на държавите членки 
по отношение на заплахите за 
критични субекти, е важно да се 
запази устойчивостта, където е 
приложимо, на местните и 
регионалните общности спрямо 
потенциалните последствия от 
значителни смущения на критични 
субекти.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) В съответствие с 
приложимото право на Съюза и 
приложимото национално право, 
включително Регламент (ЕС) 
2019/452 на Европейския парламента 
и на Съвета1а, с който се създава 
рамка за скрининг на преки 
чуждестранни инвестиции в Съюза, 
трябва да се признае потенциалната 
заплаха, която представлява 
чуждестранната собственост върху 
критични инфраструктури в рамките 
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на Съюза, тъй като услугите, 
икономиката, свободното движение и 
безопасността на гражданите на 
Съюза зависят от правилното 
функциониране на критичната 
инфраструктура. Държавите членки 
и Комисията следва да бъдат 
бдителни по отношение на 
финансовите инвестиции, които 
чужди държави правят в дейността 
на критични субекти в рамките на 
Съюза, и на последиците, които 
такива инвестиции биха могли да 
имат върху способността за 
предотвратяване на значителни 
смущения.
_________________
1а Регламент (ЕС) 2019/452 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 март 2019 г. за създаване на 
рамка за скрининг на преки 
чуждестранни инвестиции в Съюза 
(ОВ L 79I, 21.3.2019 г., стр. 1).

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавите членки следва да 
подкрепят критичните субекти при 
укрепването на тяхната устойчивост в 
съответствие със задълженията им по 
настоящата директива, без да се засяга 
собствената правна отговорност на 
субектите да гарантират такова 
спазване. Държавите членки биха могли 
по-специално да разработят насоки и 
методологии, да подкрепят 
организирането на учения за изпитване 
на устойчивостта на критичните субекти 
и да предоставят обучение на техните 
служители. Освен това, като се имат 
предвид взаимозависимостите между 
субектите и секторите, държавите 

(19) Държавите членки следва да 
подкрепят критичните субекти при 
укрепването на тяхната устойчивост в 
съответствие със задълженията им по 
настоящата директива, без да се засяга 
собствената правна отговорност на 
субектите да гарантират такова 
спазване. Държавите членки биха могли 
по-специално да разработят насоки и 
методологии, да повишават 
осведомеността, да подкрепят 
организирането на учения за изпитване 
на устойчивостта на критичните субекти 
и да предоставят обучение на техните 
служители. Освен това, като се имат 
предвид взаимозависимостите между 
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членки следва да създадат инструменти 
за обмен на информация в подкрепа на 
доброволния обмен на информация 
между критичните субекти, без да се 
засяга прилагането на правилата за 
конкуренция, установени в Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

субектите и секторите, държавите 
членки следва да създадат инструменти 
за обмен на информация в подкрепа на 
доброволния обмен на информация 
между критичните субекти, без да се 
засяга прилагането на правилата за 
конкуренция, установени в Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Това обучение и тези инструменти 
следва да улесняват прилагането на 
настоящата директива, по-специално 
във връзка с бързо променящите се 
рискове, като например рисковете, 
свързани с киберсигурността и 
изменението на климата. Това 
обучение и инструменти следва да 
бъдат разширени, за да обхванат и 
други заинтересовани страни, когато 
това е необходимо. 

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а)  При прилагането на 
настоящата директива държавите 
членки следва да предприемат всички 
необходими действия за 
предотвратяване на прекомерната 
административна тежест, особено 
за МСП, и да избягват дублиране или 
ненужни задължения. Държавите 
членки следва да подпомагат и 
улесняват предоставянето на 
подходяща подкрепа за МСП, когато 
такава бъде поискана, като 
предприемат техническите и 
организационните мерки, изисквани 
съгласно настоящата директива.

Изменение 18
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Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да могат да гарантират своята 
устойчивост, критичните субекти следва 
да имат цялостно разбиране за всички 
съответни рискове, на които са 
изложени, и да анализират тези рискове. 
За тази цел те следва да извършват 
оценки на рисковете, когато това е 
необходимо с оглед на конкретните 
обстоятелства и на развитието на тези 
рискове, и във всеки случай поне 
веднъж на всеки четири години. 
Оценките на риска, извършвани от 
критичните субекти, следва да се 
основават на оценката на риска, 
извършена от държавите членки.

(20) За да могат да гарантират своята 
устойчивост, критичните субекти следва 
да имат цялостно разбиране за всички 
съответни рискове, на които са 
изложени, да анализират тези рискове и 
да установят мерки за справяне с 
тях. За тази цел те следва да извършват 
оценки на рисковете, когато това е 
необходимо с оглед на конкретните 
обстоятелства и на развитието на тези 
рискове, и във всеки случай поне 
веднъж на всеки четири години. 
Оценките на риска, извършвани от 
критичните субекти, следва да се 
основават на оценката на риска, 
извършена от държавите членки. Те 
следва също така да се основават на 
общи спецификации и методологии за 
всеки сектор. За да се избегнат 
различията между държавите 
членки, тези оценки следва да 
включват минимални показатели. Те 
следва да включват също така 
протоколи за извънредни ситуации. 
Спешно е необходима по-нататъшна 
хармонизация на стандартите за 
сигурност и безопасност и на 
изискванията за сертифициране за 
секторите на критичната 
инфраструктура, както и за 
безопасните зони за паркиране и зони 
за почивка, за които продължават да 
съществуват различни тълкувания. 

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) С Регламент (ЕО) № 300/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета28, 

(23) С Регламент (ЕО) № 300/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета28, 
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Регламент (ЕО) № 725/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета29 и 
с Директива 2005/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета30 се определят 
изискванията, приложими за субектите в 
секторите на въздухоплаването и 
морския транспорт за предотвратяване и 
противодействие на инциденти, 
причинени от незаконни действия, и за 
смекчаване на последиците от такива 
инциденти. Въпреки че мерките, 
изисквани в настоящата директива, са 
по-широки по отношение на рисковете и 
видовете мерки, които трябва да бъдат 
предприети, критичните субекти в тези 
сектори следва да отразят в своя план за 
устойчивост или в равностойните 
документи мерките, предприети 
съгласно тези други актове на Съюза. 
Освен това, когато прилагат мерките за 
устойчивост съгласно настоящата 
директива, критичните субекти могат 
да обмислят възможността за 
позоваване на необвързващи насоки и 
документи за добри практики, 
разработени в рамките на секторни 
работни направления, като например 
платформата на ЕС за сигурност на 
пътниците в железопътния транспорт31.

Регламент (ЕО) № 725/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета29 и 
с Директива 2005/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета30 се определят 
изискванията, приложими за субектите в 
секторите на въздухоплаването и 
морския транспорт за предотвратяване и 
противодействие на инциденти, 
причинени от незаконни действия, и за 
смекчаване на последиците от такива 
инциденти. Въпреки че мерките, 
изисквани в настоящата директива, са 
по-широки по отношение на рисковете и 
видовете мерки, които трябва да бъдат 
предприети, критичните субекти в тези 
сектори следва да отразят в своя план за 
устойчивост или в равностойните 
документи мерките, предприети 
съгласно тези други актове на Съюза. 
Освен това, критичните субекти 
следва да вземат предвид Директива 
2008/96/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета30a, с която се въвежда 
цялостна оценка на пътната мрежа, 
за да се картографират рисковете от 
произшествия, и целенасочена 
инспекция за пътна безопасност, за 
да се установят опасните условия, 
дефектите и проблемите, които 
увеличават риска от произшествия и 
наранявания, въз основа на посещение 
на място на съществуващ път или 
участък от пътя. Гарантирането на 
защитата и устойчивостта на 
критичните субекти е от 
изключително значение за 
железопътния сектор и когато 
прилагат мерките за устойчивост 
съгласно настоящата директива, 
критичните субекти се насърчават да 
се позовават на необвързващи насоки и 
документи за добри практики, 
разработени в рамките на секторни 
работни направления, като например 
платформата на ЕС за сигурност на 
пътниците в железопътния транспорт31.

__________________ __________________
28 Регламент (ЕО) № 300/2008 на 28 Регламент (ЕО) № 300/2008 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2008 г. относно общите правила 
в областта на сигурността на 
гражданското въздухоплаване и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 
(ОВ L 97/72, 9.4.2008 г., стр. 72).

Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2008 г. относно общите правила 
в областта на сигурността на 
гражданското въздухоплаване и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 
(ОВ L 97/72, 9.4.2008 г., стр. 72).

29 Регламент (ЕО) № 725/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно подобряване на 
сигурността на корабите и на 
пристанищните съоръжения (ОВ L 129, 
29.4.2004 г., стр. 6).

29 Регламент (ЕО) № 725/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. относно подобряване на 
сигурността на корабите и на 
пристанищните съоръжения (ОВ L 129, 
29.4.2004 г., стр. 6).

30 Директива 2005/65/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. за повишаване на 
сигурността на пристанищата (ОВ 
L 310, 25.11.2005 г., стр. 28).

30 Директива 2005/65/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. за повишаване на 
сигурността на пристанищата (ОВ 
L 310, 25.11.2005 г., стр. 28).
30аДиректива 2008/96/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно 
управлението на безопасността на 
пътните инфраструктури (OВ L 319, 
29.11.2008 г., стр. 59).

31 Решение на Комисията от 29 юни 
2018 г. за създаване на платформа на ЕС 
за сигурност на пътниците в 
железопътния транспорт (C/2018/4014).

31 Решение на Комисията от 29 юни 
2018 г. за създаване на платформа на ЕС 
за сигурност на пътниците в 
железопътния транспорт (C/2018/4014).

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Рискът служителите на критични 
субекти да злоупотребят например с 
правата си за достъп в рамките на 
организацията на субекта, за да 
навредят и да причинят вреди, буди 
нарастваща загриженост. Този риск се 
изостря от нарастващото явление на 
радикализация, водеща до насилнически 
екстремизъм и тероризъм. Поради това е 
необходимо да се даде възможност на 
критичните субекти да поискат 

(24) Рискът служителите на критични 
субекти да злоупотребят например с 
правата си за достъп в рамките на 
организацията на субекта, за да 
навредят и да причинят вреди, буди 
нарастваща загриженост. Такъв е по-
специално случаят с критични 
субекти в транспортния сектор, 
например логистични центрове като 
пристанища и летища, където в 
някои случаи съществува значителен 
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цялостни проверки на лица, попадащи в 
определени категории персонал, и да се 
гарантира, че тези искания се оценяват 
експедитивно от съответните органи в 
съответствие с приложимите правила на 
Съюза и на националното право, 
включително относно защитата на 
личните данни.

и нарастващ проблем с проникването 
на престъпни елементи. Този риск се 
изостря от нарастващото явление на 
радикализация, водеща до насилнически 
екстремизъм и тероризъм. Поради това е 
необходимо да се даде възможност на 
критичните субекти да поискат 
цялостни проверки на лица, попадащи в 
определени категории персонал, и да се 
гарантира, че тези искания се оценяват 
експедитивно от съответните органи в 
съответствие с приложимите правила на 
Съюза и на националното право, 
включително относно защитата на 
личните данни.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Критичните субекти следва да 
уведомяват компетентните органи на 
държавите членки в разумно най-кратки 
срокове, в зависимост от конкретните 
обстоятелства, за инциденти, които 
значително нарушават или имат 
потенциал да нарушат значително 
тяхната дейност. Уведомлението следва 
да позволи на компетентните органи да 
реагират бързо и адекватно на 
инцидентите и да имат цялостен поглед 
върху общите рискове, пред които са 
изправени критичните субекти. За тази 
цел следва да се установи процедура за 
уведомяване за определени инциденти и 
параметри, за да се определи кога 
действителното или потенциалното 
нарушение е значително и следователно 
инцидентите следва да бъдат съобщени. 
Като се има предвид потенциалното 
трансгранично въздействие на подобни 
нарушения, следва да се създаде 
процедура, чрез която държавите 
членки да информират другите 
засегнати държави членки чрез единни 

(25) Критичните субекти следва да 
уведомяват компетентните органи на 
държавите членки, както и – на 
доброволна основа, други субекти, в 
разумно най-кратки срокове, в 
зависимост от конкретните 
обстоятелства, за инциденти, които 
значително нарушават или имат 
потенциал да нарушат значително 
тяхната дейност. Уведомлението следва 
да позволи на компетентните органи да 
реагират бързо и адекватно на 
инцидентите и да имат цялостен поглед 
върху общите рискове, пред които са 
изправени критичните субекти. За тази 
цел следва да се установи процедура за 
уведомяване за определени инциденти и 
параметри, за да се определи кога 
действителното или потенциалното 
нарушение е значително и следователно 
инцидентите следва да бъдат съобщени. 
Като се има предвид потенциалното 
трансгранично въздействие на подобни 
нарушения, следва да се създаде 
процедура, чрез която държавите 



AD\1236440BG.docx 21/36 PE692.636v02-00

BG

звена за контакт. членки да информират другите 
засегнати държави членки чрез единни 
звена за контакт.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 1 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Настоящата директива 
определя мерки за постигане на 
висока степен на устойчивост на 
критичните субекти, за да се 
гарантира предоставянето на 
основни услуги в рамките на Съюза и 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива: 1. За тази цел настоящата 
директива:

Изменение 24

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) стратегически цели и 
приоритети, насочени към повишаване 
на цялостната устойчивост на 
критичните субекти, като се вземат 
предвид трансграничните и 
междусекторните взаимозависимости;

a) стратегически цели и 
приоритети, насочени към повишаване 
на цялостната устойчивост на 
критичните субекти, като се вземат 
предвид трансграничните и 
междусекторните взаимозависимости и 
необходимостта от обмен на 
информация между субектите;
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описание на мерките, 
необходими за повишаване на 
цялостната устойчивост на критичните 
субекти, включително национална 
оценка на риска, установяване на 
критичните субекти и на субектите, 
равностойни на критични субекти, и на 
мерките в подкрепа на критичните 
субекти, предприети в съответствие с 
настоящата глава;

в) описание на мерките, 
необходими за повишаване на 
цялостната устойчивост на критичните 
субекти, включително национална 
оценка на риска, установяване на 
критичните субекти и на субектите, 
равностойни на критични субекти, на 
свързаните с тези субекти изисквания 
за поддръжка и на мерките в подкрепа 
на критичните субекти, предприети в 
съответствие с настоящата глава;

Обосновка

Адекватната поддръжка на критичните структури играе съществена роля за 
тяхното поддържане и за устойчивостта им на рискове. Това е особено важно в 
транспортния сектор, например за железопътния транспорт, при които има високи 
изисквания за поддръжка.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) стратегии или други 
инициативи, предназначени да 
повишат устойчивостта на 
местните и регионалните общности 
с оглед на потенциалните последици 
от значителни смущения или 
смущения за критични субекти, 
където е приложимо;

Изменение 27
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) пътна карта, в която подробно 
се описват необходимите мерки, 
които трябва да бъдат предприети 
от критичните субекти, за да се 
повиши тяхната устойчивост на 
въздействието на изменението на 
климата чрез постигане на 
неутрални по отношение на климата 
операции най-късно до 2050 г. и да 
бъдат постигнати националните 
цели и целите на Съюза за 
адаптиране към изменението на 
климата.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи, определени 
съгласно член 8, изготвят списък на 
основните услуги в секторите, посочени 
в приложението. Не по-късно от [три 
години след влизането в сила на 
настоящата директива] и впоследствие 
при необходимост, но най-малко веднъж 
на четири години, те извършват оценка 
на всички съответни рискове, които 
могат да засегнат предоставянето на 
тези основни услуги, с цел установяване 
на критичните субекти в съответствие с 
член 5, параграф 1 и подпомагане на 
тези критични субекти да предприемат 
мерки съгласно член 11.

Компетентните органи, определени 
съгласно член 8, изготвят списък на 
основните услуги в секторите, посочени 
в приложението. Не по-късно от [три 
години след влизането в сила на 
настоящата директива] и впоследствие 
при необходимост, но най-малко веднъж 
на четири години, те извършват оценка 
на всички съответни рискове, които 
могат да засегнат предоставянето на 
тези основни услуги, като използват 
хармонизирани спецификации или 
методики с подробни показатели в 
зависимост от особеностите на всеки 
сектор, с цел установяване на 
критичните субекти в съответствие с 
член 5, параграф 1 и подпомагане на 
тези критични субекти да предприемат 
мерки съгласно член 11, за да се 
гарантира минимално равнище на 
предоставяне на услуги и 
устойчивост на критичната 
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инфраструктура.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на риска отчита всички 
съответни природни и причинени от 
човека рискове, включително 
произшествия, природни бедствия, 
извънредни ситуации, свързани с 
общественото здраве, вражески заплахи, 
включително терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета34.

Оценката на риска отчита всички 
съответни природни и причинени от 
човека рискове, включително 
произшествия, природни бедствия, 
извънредни ситуации, свързани с 
общественото здраве, проникване на 
престъпни елементи, вражески 
заплахи, включително кибератаки, 
чужда намеса и терористични 
престъпления съгласно Директива (ЕС) 
2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета34.

__________________ __________________
34 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

34 Директива (ЕС) 2017/541 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 март 2017 г. относно борбата с 
тероризма и за замяна на Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за 
изменение на Решение 2005/671/ПВР на 
Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Изменение 30

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може, в 
сътрудничество с държавите членки, да 
разработи незадължителен общ 
образец за докладване за целите на 
спазването на параграф 4.

5. Комисията, в сътрудничество с 
държавите членки, разработва общ 
образец за докладване за целите на 
спазването на параграф 4.
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Изменение 31

Предложение за директива
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на глава IV държавите 
членки гарантират, че след 
уведомяването, посочено в параграф 3, 
критичните субекти предоставят 
информация на съответните 
компетентни органи, определени 
съгласно член 8 от настоящата 
директива, за това дали предоставят 
основни услуги на или във повече от 
една трета от държавите членки. В 
такива случаи съответната държава 
членка уведомява Комисията без 
необосновано забавяне за тези критични 
субекти.

6. За целите на глава IV държавите 
членки гарантират, че след 
уведомяването, посочено в параграф 3, 
критичните субекти предоставят 
информация на съответните 
компетентни органи, определени 
съгласно член 8 от настоящата 
директива, за това дали предоставят 
основни услуги на или в повече от две 
държави членки. В такива случаи 
съответната държава членка уведомява 
Комисията без необосновано забавяне за 
тези критични субекти.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) въздействието, което 
инцидентите биха могли да имат от 
гледна точка на мащаб и 
продължителност върху стопанските и 
обществените дейности или околната 
среда и обществената безопасност;

в) въздействието, което 
инцидентите биха могли да имат от 
гледна точка на мащаб и 
продължителност върху стопанските и 
обществените дейности или околната 
среда и обществената сигурност и 
безопасност;

Изменение 33

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки оказват 
подкрепа на критичните субекти за 

1. Държавите членки оказват 
подкрепа на критичните субекти за 
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повишаване на тяхната устойчивост. 
Тази подкрепа може да включва 
разработването на насоки и 
методологии, подкрепа за 
организирането на учения за изпитване 
на тяхната устойчивост и 
предоставянето на обучение на 
служителите на критичните субекти.

повишаване на тяхната устойчивост. 
Тази подкрепа може да включва 
разработването на насоки и 
методологии, повишаване на 
осведомеността, подкрепа за 
организирането на учения за изпитване 
на тяхната устойчивост и 
предоставянето на обучение на 
служителите на критичните субекти.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В оценката на риска се отчитат всички 
имащи отношение рискове, посочени в 
член 4, параграф 1, които биха могли да 
доведат до нарушаване на 
предоставянето на основни услуги. При 
оценката се взема предвид евентуалната 
зависимост на други сектори, посочени 
в приложението, от основните услуги, 
предоставяни от критичния субект, 
включително в съседни държави членки 
и в трети държави, когато е приложимо, 
както и въздействието, което 
прекъсването на предоставянето на 
основни услуги в един или повече от 
тези сектори може да окаже върху 
основната услуга, предоставяна от 
критичния субект.

В оценката на риска се отчитат всички 
имащи отношение рискове, посочени в 
член 4, параграф 1, които биха могли да 
доведат до нарушаване на 
предоставянето на основни услуги, 
което би възпрепятствало 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. При оценката се 
взема предвид евентуалната зависимост 
на други сектори, посочени в 
приложението, от основните услуги, 
предоставяни от критичния субект, 
включително в съседни държави членки 
и в трети държави, когато е приложимо, 
както и въздействието, което 
прекъсването на предоставянето на 
основни услуги в един или повече от 
тези сектори може да окаже върху 
основната услуга, предоставяна от 
критичния субект. 

Изменение 35

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на адекватна б) осигуряване на адекватна 
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физическа защита на чувствителните 
зони, съоръжения и друга 
инфраструктура, включително чрез 
огради, бариери, инструменти и 
рутинни практики за наблюдение на 
периметъра, както и оборудване за 
откриване и контрол на достъпа;

поддръжка и физическа защита на 
чувствителните зони, съоръжения и 
друга инфраструктура, за да се увеличи 
жизненият цикъл на такива 
съществуващи инфраструктури. 
Мерките по защита може да 
включват огради, бариери, 
инструменти и рутинни практики за 
наблюдение на периметъра, както и 
оборудване за откриване, системи за 
спешни повиквания за уведомяване на 
компетентните органи и контрол на 
достъпа;

Изменение 36

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) повишаване на осведомеността 
сред съответния персонал относно 
мерките, посочени в букви а) — д).

е) повишаване на осведомеността 
сред съответния персонал относно 
инцидентите и смущенията, които 
могат да настъпят, включително 
проникването на престъпни 
елементи, както и относно мерките, 
посочени в букви а) – д).

Изменение 37

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на държавата членка, 
която е установила критичния субект, и 
със съгласието на съответния 
критичен субект, Комисията 
организира консултативни мисии в 
съответствие с правилата, предвидени в 
член 15, параграфи 4, 5, 7 и 8, за да 
предостави съвети на съответния 
критичен субект при изпълнение на 
задълженията му по глава III. 

3. По искане на държавата членка, 
която е установила критичния субект, 
Комисията организира консултативни 
мисии в съответствие с правилата, 
предвидени в член 15, параграфи 4, 5, 7 
и 8, за да предостави съвети на 
съответния критичен субект при 
изпълнение на задълженията му по 
глава III. Консултативната мисия 
докладва констатациите си на 
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Консултативната мисия докладва 
констатациите си на Комисията, на тази 
държава членка и на съответния 
критичен субект.

Комисията, на тази държава членка и на 
съответния критичен субект.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Възможно най-скоро след като 
бъде уведомен в съответствие с 
параграф 1, компетентният орган 
предоставя на критичния субект, който 
го е уведомил, съответната информация 
относно последващите действия във 
връзка с уведомлението, включително 
информация, която би могла да 
подпомогне ефективната реакция на 
критичния субект спрямо инцидента.

4. Възможно най-скоро след като 
бъде уведомен в съответствие с 
параграф 1, компетентният орган 
предоставя на критичния субект, който 
го е уведомил, съответната информация 
относно последващите действия във 
връзка с уведомлението, включително 
информация, която би могла да 
подпомогне ефективната реакция на 
критичния субект спрямо инцидента. 
Когато уведомлението е свързано с 
пряк риск за човешкия живот, 
компетентният орган гарантира, че 
съответните служби за обществена 
сигурност и безопасност биват 
мобилизирани и изпратени на 
мястото на инцидента във възможно 
най-кратък период от време.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Даден субект се счита за 
критичен субект от особено европейско 
значение, ако е установен като критичен 
субект и предоставя основни услуги на 
или във повече от една трета от 
държавите членки и за него Комисията 
е била уведомена съответно съгласно 
член 5, параграфи 1 и 6.

2. Даден субект се счита за 
критичен субект от особено европейско 
значение, ако е установен като критичен 
субект и предоставя основни услуги на 
или в повече от две държави членки и 
за него Комисията е била уведомена 
съответно съгласно член 5, параграфи 1 
и 6.
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Изменение 40

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) улеснява обмена на най-добри 
практики по отношение на 
установяването на критични субекти от 
държавите членки в съответствие с 
член 5, включително по отношение на 
трансграничните зависимости и по 
отношение на рисковете и инцидентите;

в) улеснява обмена на най-добри 
практики по отношение на 
установяването на критични субекти от 
държавите членки в съответствие с член 
5, включително по отношение на 
трансграничните и междусекторните 
зависимости и по отношение на 
рисковете и инцидентите;

Изменение 41

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) обменя информация и най-добри 
практики в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност, свързана с устойчивостта на 
критичните субекти в съответствие с 
настоящата директива;

з) обменя информация и най-добри 
практики в областта на иновациите, 
научноизследователската и развойната 
дейност, свързана с устойчивостта на 
критичните субекти в съответствие с 
настоящата директива;

Изменение 42

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се оценява спазването на 
задълженията по настоящата директива 
от страна на субектите, установени от 
държавите членки като критични 
субекти съгласно член 5, държавите 
членки гарантират, че компетентните 
органи разполагат с правомощия и 

1. За да се оценява спазването на 
задълженията по настоящата директива 
от страна на субектите, установени от 
държавите членки като критични 
субекти съгласно член 5, държавите 
членки гарантират, че компетентните 
органи разполагат с правомощия, 
средства и човешки и финансови 
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средства, за да: ресурси, за да:

Изменение 43

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи разполагат с 
правомощията и средствата, за да 
изискват, когато това е необходимо за 
изпълнението на техните задачи 
съгласно настоящата директива, от 
субектите, които са установени като 
критични субекти съгласно параграф 5, 
да предоставят в разумен срок, 
определен от тези органи:

2. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи разполагат с 
правомощията, средствата и човешките 
и финансови ресурси, за да изискват, 
когато това е необходимо за 
изпълнението на техните задачи 
съгласно настоящата директива, от 
субектите, които са установени като 
критични субекти съгласно параграф 5, 
да предоставят в разумен срок, 
определен от тези органи:

Изменение 44

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията периодично прави преглед 
на действието на настоящата директива 
и докладва на Европейския парламент и 
на Съвета. В доклада по-специално се 
прави оценка на въздействието и 
добавената стойност на настоящата 
директива за гарантиране на 
устойчивостта на критичните субекти, 
както и дали приложното поле на 
директивата следва да бъде разширено, 
така че да обхване и други сектори или 
подсектори. Първият доклад се 
представя не по-късно от [шест години 
след влизането в сила на настоящата 
директива] и в него се оценява по-
специално дали обхватът на 
директивата следва да бъде разширен, 
така че да включва сектора на 

Комисията периодично прави преглед 
на действието на настоящата директива 
и докладва на Европейския парламент и 
на Съвета. В доклада по-специално се 
прави оценка на въздействието и 
добавената стойност на настоящата 
директива за гарантиране на 
устойчивостта на критичните субекти, 
както и дали приложното поле на 
директивата следва да бъде разширено, 
така че да обхване и други сектори или 
подсектори. Първият доклад се 
представя не по-късно от [четири 
години след влизането в сила на 
настоящата директива] и в него се 
оценява по-специално дали обхватът на 
директивата следва да бъде разширен, 
така че да включва сектора на 
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производството, преработката и 
дистрибуцията на храни.

производството, преработката и 
дистрибуцията на храни.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

До ... [6 години след датата на влизане 
в сила на настоящата директива] 
Комисията извършва преглед на 
прилагането на настоящата 
директива и на специфичните за 
сектора законодателни актове. 
Прегледът се съсредоточава върху 
установяването на дублирания в 
съответните законодателни актове, 
регулаторни изисквания или 
процедури и припокривания между 
тях с оглед подобряване на 
съгласуваността между настоящата 
директива и съответното 
специфично за сектора 
законодателство, както и на 
правната сигурност. За тази цел 
Комисията изготвя доклад, който 
предава на Европейския парламент и 
на Съвета, при необходимост 
придружен от законодателно 
предложение.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 24 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те започват да прилагат тези разпоредби 
[две години и един ден след влизането в 
сила на настоящата директива].

Те започват да прилагат тези разпоредби 
[30 месеца и един ден след влизането в 
сила на настоящата директива]. 

Изменение 47
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Предложение за директива
Приложение - Таблица -- точка 2. Транспорт - точка д (нова)

Текст, предложен от Комисията

– Въздушни превозвачи по смисъла на член 3, точка 4 от 
Регламент (ЕО) № 300/200856 

– Управляващи летището органи по смисъла на член 2, 
точка 2 от Директива 2009/12/ЕО57, летища по смисъла на 
член 2, точка 1 от същата директива, включително 
основните летища, изброени в раздел 2 от приложение II 
към Регламент (ЕС) № 1315/201358, и субекти, 
експлоатиращи спомагателни инсталации, намиращи се на 
летищата

2. 
Транспорт

а) 
Възд
ушен

– Оператори по управление на въздушното движение, 
предоставящи обслужване по контрол на въздушното 
движение (КВД) по смисъла на член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 549/200459

– Управители на инфраструктура по смисъла на член 3, 
точка 2 от Директива 2012/34/ЕС60

б) 
Желе
зопът
ен

– Железопътни предприятия по смисъла на член 3, точка 1 
от Директива 2012/34/ЕС, включително оператори на 
обслужващи съоръжения по смисъла на член 3, точка 12 
от Директива 2012/34/ЕС

в) 
Воде
н

– Дружества за вътрешен, морски и крайбрежен 
пътнически и товарен воден транспорт, посочени за 
морския транспорт в приложение I към Регламент (ЕО) 
№ 725/200461, с изключение на отделните плавателни 
съдове, експлоатирани от тези дружества

– Управителни органи на пристанища по смисъла на 
член 3, точка 1 от Директива 2005/65/ЕО62, включително 
техните пристанищни съоръжения по смисъла на член 2, 
точка 11 от Регламент (ЕО) № 725/2004, и субекти, 
извършващи строителни работи и експлоатиращи 
оборудване на територията на пристанищата

– Оператори на служба по морския трафик по смисъла на 
член 3, буква о) от Директива 2002/59/ЕО63 на 
Европейския парламент и на Съвета

г) 
Авто
моби
лен

Пътни органи по смисъла на член 2, точка 12 от 
Делегиран регламент (ЕС) 2015/96264 на Комисията, които 
отговарят за контрола на управлението на движението
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– Оператори на интелигентни транспортни системи по 
смисъла на член 4, точка 1 от Директива 2010/40/ЕС65

Изменение 

– Въздушни превозвачи по смисъла на член 3, точка 4 
от Регламент (ЕО) № 300/200856 

– Управляващи летището органи по смисъла на 
член 2, точка 2 от Директива 2009/12/ЕО57, летища по 
смисъла на член 2, точка 1 от същата директива, 
включително основните летища, изброени в раздел 2 
от приложение II към Регламент (ЕС) № 1315/201358, 
и субекти, експлоатиращи спомагателни инсталации, 
намиращи се на летищата

2. 
Транспорт

а) 
Въздуше
н

– Оператори по управление на въздушното движение, 
предоставящи обслужване по контрол на въздушното 
движение (КВД) по смисъла на член 2, точка 1 от 
Регламент (ЕО) № 549/200459

– Управители на инфраструктура по смисъла на 
член 3, точка 2 от Директива 2012/34/ЕС60

б) 
Железопъ
тен – Железопътни предприятия по смисъла на член 3, 

точка 1 от Директива 2012/34/ЕС, включително 
оператори на обслужващи съоръжения по смисъла на 
член 3, точка 12 от Директива 2012/34/ЕС

– Дружества за вътрешен, морски и крайбрежен 
пътнически и товарен воден транспорт, посочени за 
морския транспорт в приложение I към 
Регламент (ЕО) № 725/200461, с изключение на 
отделните плавателни съдове, експлоатирани от тези 
дружества

– Управителни органи на пристанища по смисъла на 
член 3, точка 1 от Директива 2005/65/ЕО62, 
включително техните пристанищни съоръжения по 
смисъла на член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) 
№ 725/2004, и субекти, извършващи строителни 
работи и експлоатиращи оборудване на територията 
на пристанищата

в) Воден

– Оператори на служба по морския трафик по смисъла 
на член 3, буква о) от Директива 2002/59/ЕО63 на 
Европейския парламент и на Съвета

г) 
Автомоб

Пътни органи по смисъла на член 2, точка 12 от 
Делегиран регламент (ЕС) 2015/96264 на Комисията, 
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които отговарят за контрола на управлението на 
движението

илен

– Оператори на интелигентни транспортни системи по 
смисъла на член 4, точка 1 от Директива 2010/40/ЕС65

д) 
обществ
ен 
транспо
рт

– Органи за обществен транспорт и оператори на 
услуги, посочени в член 2, букви б) и г) от 
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета65а.

________________

65а Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 
относно обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен транспорт и 
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) 
№ 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).
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