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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) En grupp av organisatörer bör ha 
möjlighet att inrätta sina egna system för 
insamling via internet för att samla in 
stödförklaringar i hela unionen och 
möjlighet att avgöra i vilken medlemsstat 
de uppgifter som samlats in för initiativet 
bör lagras. Gruppen av organisatörer bör 
använda ett enda enskilt insamlingssystem 
för varje initiativ. Enskilda system för 
insamling via internet som inrättas och 
drivs av en grupp av organisatörer bör ha 
tillräckliga tekniska och säkerhetsmässiga 
funktioner för att säkerställa att uppgifterna 
samlas in, lagras och överförs på ett säkert 
sätt under hela förfarandet. I detta syfte bör 
kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna fastställa detaljerade 
tekniska specifikationer för enskilda 
system för insamling via internet. 
Kommissionen kan be om råd från 
Europeiska unionens byrå för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), som ska bistå 
unionens institutioner vid utarbetandet och 
genomförandet av politik som rör 
säkerheten i nätverks- och 
informationssystem.

(20) En grupp av organisatörer bör alltid 
ha möjlighet att inrätta sina egna system 
för insamling via internet för att samla in 
stödförklaringar i hela unionen och 
möjlighet att avgöra i vilken medlemsstat 
de uppgifter som samlats in för initiativet 
bör lagras. Gruppen av organisatörer bör 
använda ett enda enskilt insamlingssystem 
för varje initiativ. Enskilda system för 
insamling via internet som inrättas och 
drivs av en grupp av organisatörer bör ha 
tillräckliga tekniska och säkerhetsmässiga 
funktioner för att säkerställa att uppgifterna 
samlas in, lagras och överförs på ett säkert 
sätt under hela förfarandet. I detta syfte bör 
kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna fastställa detaljerade 
tekniska specifikationer för enskilda 
system för insamling via internet. 
Kommissionen kan be om råd från 
Europeiska unionens byrå för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa), som ska bistå 
unionens institutioner vid utarbetandet och 
genomförandet av politik som rör 
säkerheten i nätverks- och 
informationssystem.
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som samlas in genom det 
enskilda systemet för insamling via internet 
ska lagras på en medlemsstats territorium.

En grupp av organisatörer ska alltid ha 
möjlighet att inrätta sina egna system för 
insamling via internet för att samla in 
stödförklaringar i hela unionen. De 
uppgifter som samlas in genom det 
enskilda systemet för insamling via internet 
ska lagras på en medlemsstats territorium.

Or. en


