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Amendamentul 56
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Directiva 2011/24/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 martie 2011 privind aplicarea 
drepturilor pacienților în cadrul asistenței 
medicale transfrontaliere instituie o rețea 
de autorități naționale responsabile 
pentru e-sănătate. Pentru a spori 
siguranța și continuitatea asistenței 
medicale transfrontaliere, rețeaua trebuie 
să elaboreze orientări privind accesul 
transfrontalier la datele și serviciile legate 
de e-sănătate, inclusiv prin sprijinirea de 
„măsuri comune de identificare și de 
autentificare pentru a facilita 
transferabilitatea datelor în cadrul 
asistenței medicale transfrontaliere”. 
Recunoașterea și acceptarea reciprocă a 
identificării și autentificării electronice 
sunt esențiale pentru ca asistența 
medicală transfrontalieră pentru cetățenii 
europeni să devină o realitate. Când 
oamenii călătoresc în scopul realizării 
unui tratament, datele lor medicale 
trebuie să fie accesibile în țara în care se 
realizează tratamentul. Acest lucru 
necesită un cadru de identificare 
electronică solid, sigur și fiabil.

eliminat

Or. en

Justificare

Directiva 2011/24/UE există și se aplică cu sau fără notificare, iar considerentul ar trebui 
astfel eliminat, întrucât este inutil.
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Amendamentul 57
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Unul din obiectivele prezentului 
regulament este de a elimina barierele 
existente în calea utilizării transfrontaliere 
a mijloacelor de identificare electronică 
utilizate în statele membre pentru a accesa 
cel puțin serviciile publice. Prezentul 
regulament nu are drept obiectiv să 
intervină în sistemele de gestionare a 
identității electronice și infrastructurile 
conexe stabilite în statele membre.
Obiectivul prezentului regulament este de a 
garanta că, pentru accesul la serviciile 
transfrontaliere online oferite de către 
statele membre, este posibilă identificarea 
și autentificarea electronică sigură.

(11) Unul din obiectivele prezentului 
regulament este de a elimina barierele 
existente în calea utilizării transfrontaliere 
a mijloacelor de identificare electronică 
utilizate în statele membre pentru a accesa 
cel puțin serviciile publice. Prezentul 
regulament nu are drept obiectiv să 
intervină în sistemele de gestionare a 
identității electronice și infrastructurile 
conexe stabilite în statele membre.
Obiectivul prezentului regulament este de a 
garanta că, pentru accesul la serviciile 
transfrontaliere online oferite de către 
statele membre, este posibil un nivel 
ridicat de securitate pentru identificarea și 
autentificarea electronică, inclusiv prin 
introducerea de diferite niveluri de 
securitate, în funcție de tipurile de servicii 
la care este permis accesul.

Or. it

Justificare

Este esențial să se prevadă mai multe niveluri de securitate. Propunerea de regulament nu 
precizează ce tipuri de servicii online vor putea fi accesate prin identificare electronică. 
Accesul la date private și confidențiale ar trebui asociat unui nivel de „fiabilitate a 
identității” ce este diferit de nivelul necesar pentru accesul la informații generice sau la 
servicii de tranzacționare.

Amendamentul 58
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Unul din obiectivele prezentului 
regulament este de a elimina barierele 
existente în calea utilizării transfrontaliere 
a mijloacelor de identificare electronică 
utilizate în statele membre pentru a accesa 
cel puțin serviciile publice. Prezentul 
regulament nu are drept obiectiv să 
intervină în sistemele de gestionare a 
identității electronice și infrastructurile 
conexe stabilite în statele membre. 
Obiectivul prezentului regulament este de a 
garanta că, pentru accesul la serviciile 
transfrontaliere online oferite de către 
statele membre, este posibilă identificarea 
și autentificarea electronică sigură.

(11) Unul din obiectivele prezentului 
regulament este de a elimina barierele 
existente în calea utilizării transfrontaliere 
a mijloacelor de identificare electronică 
utilizate în statele membre pentru a accesa 
cel puțin serviciile publice. Prezentul 
regulament nu are drept obiectiv să 
intervină în sistemele de gestionare a 
identității electronice și infrastructurile 
conexe stabilite în statele membre. 
Obiectivul prezentului regulament este de a 
garanta că, pentru accesul la serviciile 
transfrontaliere online oferite de către 
statele membre, este posibilă identificarea 
și autentificarea electronică sigură, cu 
respectarea deplină a neutralității 
tehnologice.

Or. en

Amendamentul 59
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cooperarea statelor membre ar trebui 
să contribuie la interoperabilitatea tehnică a 
sistemelor de identificare electronică 
notificate pentru a stimula un nivel ridicat 
de încredere și securitate corespunzător 
gradului de risc. Schimbul de informații și 
de cele mai bune practici între statele 
membre, în vederea recunoașterii lor
reciproce, ar trebui să contribuie la această 
cooperare.

(16) Cooperarea statelor membre ar trebui 
să contribuie la interoperabilitatea și 
neutralitatea tehnică a sistemelor de 
identificare electronică notificate pentru a 
stimula un nivel ridicat de încredere și 
securitate corespunzător gradului de risc.
În această privință, revine statelor 
membre să asigure că sistemele lor de 
identificare electronică sunt supuse unei 
verificări tehnologice prealabile, în cadrul 
mecanismului de cooperare descris mai 
sus. Schimbul de informații și de cele mai 
bune practici între statele membre, în 
vederea recunoașterii lor reciproce, ar 
trebui să contribuie la această cooperare.
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Or. it

Justificare

Propunerea de regulament nu prevede instrumente care să permită unui stat membru să 
conteste conformitatea tehnică a unui sistem de identificare electronică notificat. Această 
lacună ar putea favoriza dezvoltarea în UE a unor sisteme neconforme. Mult-dorita 
armonizare introdusă prin prezentul regulament ar risca să devină o ocolire a normelor 
naționale și ar încuraja fenomene de „forum shopping”.

Amendamentul 60
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cooperarea statelor membre ar trebui 
să contribuie la interoperabilitatea tehnică a 
sistemelor de identificare electronică 
notificate pentru a stimula un nivel ridicat 
de încredere și securitate corespunzător 
gradului de risc. Schimbul de informații și 
de cele mai bune practici între statele 
membre, în vederea recunoașterii lor 
reciproce, ar trebui să contribuie la această 
cooperare.

(16) Cooperarea statelor membre ar trebui 
să contribuie la interoperabilitatea tehnică a 
sistemelor de identificare electronică 
notificate pentru a stimula un nivel ridicat 
de încredere și securitate corespunzător 
gradului de risc. Schimbul de informații și 
de cele mai bune practici între statele 
membre, în vederea recunoașterii lor 
reciproce, ar trebui să contribuie la această 
cooperare. Pentru a asigura eficiența, 
interoperabilitatea și securitatea, ar trebui 
implementate măsuri de securitate 
anterior notificării.

Or. en

Amendamentul 61
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prezentul regulament ar trebui, de 
asemenea, să stabilească un cadru juridic 
general pentru utilizarea serviciilor 

(17) Prezentul regulament ar trebui, de 
asemenea, să stabilească un cadru juridic 
general pentru utilizarea serviciilor 
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electronice de asigurare a încrederii.
Totuși, el nu ar trebui să creeze o obligație 
generală de a le utiliza. În special, 
regulamentul nu ar trebui să reglementeze 
prestarea de servicii bazate pe acorduri 
voluntare de drept privat, nici aspecte
privind încheierea și valabilitatea 
contractelor sau a altor obligații juridice, în 
cazul în care există cerințe cu privire la 
formă prevăzute de legislația națională
sau a Uniunii.

electronice de asigurare a încrederii.
Totuși, el nu ar trebui să creeze o obligație 
generală de a le utiliza. În special, 
regulamentul nu ar trebui să reglementeze 
prestarea de servicii bazate pe acorduri 
voluntare de drept privat, nici dispozițiile
privind forma, încheierea sau valabilitatea 
contractelor sau forma, temeiul juridic sau 
valabilitatea altor obligații juridice de 
drept privat, indiferent dacă acestea se 
întemeiază pe legislația națională sau a 
Uniunii, cum ar fi articolele 10 și 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008. De 
asemenea, prezentul regulament nu ar 
trebui să reglementeze normele și 
limitările prevăzute în legislația națională 
sau a Uniunii privind utilizarea 
documentelor, și nici procedura de 
înregistrare, mai ales procedurile de 
înscriere în cadastru și în registrul 
comerțului.

Or. de

Amendamentul 62
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Datorită ritmului schimbărilor 
tehnologice, prezentul regulament ar trebui 
să adopte o abordare deschisă inovațiilor.

(20) Datorită ritmului schimbărilor 
tehnologice, prezentul regulament ar trebui 
să adopte o abordare de stimulare a
inovațiilor.

Or. en

Amendamentul 63
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a spori încrederea cetățenilor în 
piața internă și pentru a promova utilizarea 
serviciilor și produselor de asigurare a 
încrederii, noțiunile de servicii calificate de 
asigurare a încrederii și prestator de 
servicii de asigurare a încrederii calificat ar 
trebui să fie introduse pentru a indica 
cerințele și obligațiile de a asigura 
securitatea la nivel înalt a oricăror servicii 
și produse calificate de asigurare a 
încrederii utilizate sau furnizate.

(22) Pentru a spori încrederea cetățenilor în 
piața internă și pentru a promova utilizarea 
serviciilor și produselor de asigurare a 
încrederii, noțiunile de servicii calificate de 
asigurare a încrederii și prestator de 
servicii de asigurare a încrederii calificat ar 
trebui să fie introduse pentru a indica 
cerințele și obligațiile de a asigura 
securitatea la nivel înalt a oricăror servicii 
și produse calificate de asigurare a 
încrederii utilizate sau furnizate. Atât 
semnăturile electronice calificate, cât și 
cele avansate pot fi echivalente din punct 
de vedere juridic cu semnăturile olografe. 
Nicio dispoziție din prezentul regulament 
nu prejudiciază dreptul unei persoane 
fizice sau juridice de a demonstra cu 
dovezi caracterul nevalid al oricărui tip de 
semnătură electronică. Dar, în cazul 
semnăturii electronice calificate, sarcina 
probei în contestarea identității 
semnatarului revine părții contestatare.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat că și o semnătură necalificată poate avea același efect ca și o semnătură 
olografă. Singura diferență constă în sarcina probei.

Amendamentul 64
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a spori încrederea cetățenilor
în piața internă și pentru a promova 
utilizarea serviciilor și produselor de 
asigurare a încrederii, noțiunile de servicii 
calificate de asigurare a încrederii și 

(22) Pentru a spori încrederea
întreprinderilor mici și mijlocii a 
consumatorilor în piața internă și pentru a 
promova utilizarea serviciilor și produselor 
de asigurare a încrederii, noțiunile de 
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prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat ar trebui să fie introduse 
pentru a indica cerințele și obligațiile de a 
asigura securitatea la nivel înalt a oricăror 
servicii și produse calificate de asigurare a 
încrederii utilizate sau furnizate.

servicii calificate de asigurare a încrederii 
și prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat ar trebui să fie introduse 
pentru a indica cerințele și obligațiile de a 
asigura securitatea la nivel înalt a oricăror 
servicii și produse calificate de asigurare a 
încrederii utilizate sau furnizate.

Or. en

Amendamentul 65
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În conformitate cu obligațiile în 
temeiul Convenției Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap, 
care a intrat în vigoare în UE, persoanele 
cu handicap ar trebui să aibă posibilitatea 
de a utiliza serviciile de asigurare a 
încrederii și produsele destinate 
utilizatorului final utilizate la prestarea 
serviciilor respective, în aceleași condiții 
ca și ceilalți consumatori.

(23) În conformitate cu obligațiile în 
temeiul Convenției Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap, 
care a intrat în vigoare în UE, și cu 
respectarea deplină a legislației Uniunii 
privind accesibilitatea  site-urilor de 
internet ale organismelor din sectorul 
public, persoanele cu handicap ar trebui să 
aibă posibilitatea de a utiliza serviciile de 
asigurare a încrederii, serviciile de 
identificare electronică și produsele 
destinate utilizatorului final utilizate la 
prestarea serviciilor respective, în aceleași 
condiții ca și ceilalți consumatori.

Or. en

Amendamentul 66
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a facilita supravegherea (34) Pentru a facilita și a asigura
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prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii calificați, de exemplu, atunci 
când un furnizor își prestează serviciile pe 
teritoriul unui alt stat membru și nu face 
acolo obiectul supravegherii sau în cazul în 
care calculatoarele unui prestator sunt 
situate pe teritoriul unui alt stat membru 
decât cel în care este stabilit, ar trebui să 
fie instituit un sistem de asistență reciprocă 
între organismele de supraveghere din 
statele membre.

supravegherea eficace a prestatorilor de 
servicii de asigurare a încrederii calificați,
astfel cum prevede prezentul regulament,
de exemplu, atunci când un furnizor își 
prestează serviciile pe teritoriul unui alt 
stat membru și nu face acolo obiectul 
supravegherii sau în cazul în care 
calculatoarele unui prestator sunt situate pe 
teritoriul unui alt stat membru decât cel în 
care este stabilit, trebuie instituit un sistem 
de asistență reciprocă între organismele de 
supraveghere din statele membre. Acest 
sistem vizează și reducerea și 
simplificarea costurilor administrative ale 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii printr-un organ de control ce 
servește drept punct unic de contact.

Or. fr

Amendamentul 67
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Atunci când o tranzacție necesită un 
sigiliu electronic calificat de la o persoană 
juridică, o semnătură electronică calificată 
de la reprezentantul autorizat al persoanei 
juridice ar trebui să fie, de asemenea, 
acceptabilă.

(42) Atunci când legislația națională sau a 
Uniunii prevede un sigiliu electronic 
calificat de la o persoană juridică, o 
semnătură electronică calificată de la 
reprezentantul autorizat al persoanei 
juridice ar trebui să fie, de asemenea, 
acceptabilă.

Or. de

Amendamentul 68
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 43
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Sigiliile electronice ar trebui să
servească drept dovadă că un document 
electronic a fost emis de către o persoană 
juridică, asigurând certitudinea originii și 
integrității documentului.

(43) Sigiliile electronice valabile ar trebui 
să constituie dovada prima facie a 
autenticității și integrității documentului
electronic căruia îi este aplicat. Nu se 
aduce atingere dispozițiilor naționale în 
materie de procuri, reprezentare și 
capacitate juridică.

Or. de

Amendamentul 69
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Sigiliile electronice ar trebui să 
servească drept dovadă că un document 
electronic a fost emis de către o persoană 
juridică, asigurând certitudinea originii și 
integrității documentului.

(43) Sigiliile electronice ar trebui
considerate ca având același efect juridic 
cu cel al sigiliilor (ștampilelor) fizice, 
prevăzut în legislația națională.

Or. en

Amendamentul 70
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Pentru a spori utilizarea 
transfrontalieră a documentelor 
electronice, prezentul regulament ar 
trebui să prevadă efectul juridic al 
documentelor electronice care ar trebui să 
fie considerate ca fiind echivalente cu 
documentele pe suport de hârtie, în 

eliminat
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funcție de evaluarea riscului și cu 
condiția asigurării autenticității și 
integrității documentelor. De asemenea, 
este important pentru dezvoltarea în 
continuare a tranzacțiilor electronice 
transfrontaliere în cadrul pieței interne ca 
documentele electronice originale sau 
copiile certificate emise de organismele 
competente relevante într-un stat membru 
conform legislației lor naționale să fie 
acceptate ca atare, de asemenea, în alte 
state membre. Prezentul regulament nu ar 
trebui să aducă atingere dreptului statelor 
membre de a stabili ce constituie un 
original sau o copie la nivel național, însă 
garantează că acestea pot fi utilizate ca 
atare și dincolo de frontiere.

Or. de

Amendamentul 71
Toine Manders

Propunere de regulament
Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că cetățenii sunt corect informați 
cu privire la posibilitățile și limitările de 
utilizare a identificării electronice.

Or. en

Amendamentul 72
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a completa anumite aspecte (49) Pentru a completa anumite aspecte 
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tehnice detaliate ale prezentului regulament 
într-o manieră flexibilă și rapidă, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește interoperabilitatea identificării 
electronice, măsurile de securitate solicitate 
din partea prestatorilor de servicii de 
asigurare a încrederii, organismele 
independente recunoscute responsabile de 
auditarea prestatorilor de servicii, listele 
sigure, cerințele referitoare la nivelurile 
de securitate a semnăturilor electronice, 
cerințele certificatelor calificate pentru 
semnături electronice și validarea și 
păstrarea lor, organismele responsabile de 
certificarea dispozitivelor de creare a 
semnăturilor electronice calificate,
cerințele legate de nivelurile de securitate 
a sigiliilor electronice și de certificatele 
calificate pentru sigilii electronice și 
interoperabilitatea între serviciile de 
distribuție. Este deosebit de important ca, 
pe parcursul activităților pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți.

tehnice detaliate ale prezentului regulament 
într-o manieră flexibilă și rapidă, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește interoperabilitatea identificării 
electronice, măsurile de securitate solicitate 
din partea prestatorilor de servicii de 
asigurare a încrederii, cerințele 
certificatelor calificate pentru semnături 
electronice și validarea și păstrarea lor,
organismele responsabile de certificarea 
dispozitivelor de creare a semnăturilor 
electronice calificate, cerințele pentru
certificatele calificate pentru sigilii 
electronice; și interoperabilitatea între 
serviciile de distribuție. Este deosebit de 
important ca, pe parcursul activităților 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

Or. fr

Justificare

Conform amendamentelor propuse de raportor cu privire la actele delegate, considerentul 49 
trebuie modificat în consecință.

Amendamentul 73
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Considerentul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51a) Activitatea de standardizare 
întreprinsă de organizațiile internaționale 
și europene se bucură de recunoaștere 
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internațională. Această activitate este 
întreprinsă în colaborare cu domeniile și 
actorii interesați și este finanțată, printre 
altele, de către Uniunea Europeană și 
autoritățile naționale. În vederea 
asigurării unui nivel crescut de securitate 
pentru identificarea electronică și 
serviciile electronice de asigurare a 
încrederii, îndeosebi la elaborarea de 
către Comisia Europeană a actelor 
delegate și de punere în aplicare, trebuie 
avute în vedere și standardele elaborate în 
cadrul unor entități precum Comitetul 
European de Standardizare (CEN), 
Institutul European de Standardizare în 
domeniul Telecomunicațiilor (ETSI), 
Comitetul european pentru standardizare 
electrotehnică (CENELEC) sau 
Organizația Internațională de 
Standardizare (ISO).

Or. fr

Amendamentul 74
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
pentru identificarea electronică și serviciile 
electronice de asigurare a încrederii pentru 
tranzacțiile electronice în vederea 
asigurării bunei funcționări a pieței interne.

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
pentru identificarea electronică și serviciile 
de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile 
electronice în vederea asigurării bunei 
funcționări a pieței interne, garantării unui 
nivel ridicat al securității, precum și în 
vederea întăririi încrederii cetățenilor în 
mediul digital.

Or. it

Justificare

Pentru a contribui în mod eficient la atingerea obiectivelor regulamentului, în sensul 
încurajării încrederii în tranzacții electronice transfrontaliere sigure și fiabile, ar trebui 
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asigurat un nivel înalt de siguranță și ar trebui redus riscul unei diminuări generalizate a 
securității mediilor online, ce ar putea apărea ca efect nedorit al regulamentului.

Amendamentul 75
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
pentru identificarea electronică și serviciile 
electronice de asigurare a încrederii pentru 
tranzacțiile electronice în vederea 
asigurării bunei funcționări a pieței interne.

(1) Prezentul regulament stabilește norme 
pentru identificarea electronică și serviciile 
de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile 
electronice în vederea asigurării bunei 
funcționări a pieței interne.

Or. en

Justificare

Termenul „electronice” este redundant.

Amendamentul 76
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament stabilește un 
cadru juridic pentru semnăturile 
electronice, sigiliile electronice, mărcile 
temporale electronice, documentele 
electronice, serviciile de distribuție 
electronică și autentificarea unui site 
internet.

(3) Prezentul regulament stabilește un 
cadru juridic pentru semnăturile 
electronice, sigiliile electronice, mărcile 
temporale electronice, documentele 
electronice și serviciile de distribuție 
electronică.

Or. en

Justificare

Referitor la website-uri există deja standarde în domeniu ce sunt universal acceptate și 
recunoscute de consumatori. Valoarea adăugată a certificatelor calificate pentru website-uri 
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este, prin urmare neclară. De asemenea, internetul este prin natura lui global, iar utilizatorii 
ar avea de a face cu website-uri ce intră în legislația europeană, dar și cu altele care nu intră 
în această legislație, ceea ce ar conduce la confuzie și incertitudine, fie și pentru că site-urile 
„necalificate” nu ar fi, în mod necesar, nesigure.

Amendamentul 77
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament stabilește un 
cadru juridic pentru semnăturile 
electronice, sigiliile electronice, mărcile 
temporale electronice, documentele 
electronice, serviciile de distribuție 
electronică și autentificarea unui site 
internet.

(3) Prezentul regulament stabilește un 
cadru juridic pentru semnăturile 
electronice, sigiliile electronice, validarea 
și verificarea electronică, mărcile 
temporale electronice, documentele 
electronice, serviciile de distribuție 
electronică și autentificarea unui site 
internet.

Or. en

Amendamentul 78
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prezentul regulament se asigură că 
serviciile și produsele de asigurare a 
încrederii care sunt conforme cu prezentul 
regulament sunt autorizate să circule liber 
pe piața internă.

(4) Prezentul regulament se asigură că 
serviciile și produsele calificate și
necalificate de asigurare a încrederii care 
sunt conforme cu prezentul regulament 
sunt autorizate să circule liber pe piața 
internă.

Or. en

Justificare

Ar trebui asigurată libera circulație a serviciilor necalificate pe piața internă.
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Amendamentul 79
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
identificării electronice furnizate de, în 
numele sau sub responsabilitatea statelor
membre și prestatorilor de servicii de 
asigurare a încrederii stabiliți în Uniune.

(1) Prezentul regulament se aplică 
identificării electronice mandatate sau 
recunoscute de statele membre și 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii ce-și desfășoară activitatea în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 80
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
identificării electronice furnizate de, în 
numele sau sub responsabilitatea statelor 
membre și prestatorilor de servicii de 
asigurare a încrederii stabiliți în Uniune.

(1) Prezentul regulament se aplică 
identificării electronice recunoscute de,
emisă de sau în numele statelor membre și 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii stabiliți în Uniune.

Or. en

Justificare

O inițiativă privată în domeniu ar trebui să fie acceptată dacă este recunoscută de un stat 
membru.

Amendamentul 81
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
prestării de servicii electronice de asigurare 
a încrederii bazate pe acorduri voluntare de 
drept privat.

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
prestării de servicii electronice de asigurare 
a încrederii bazate doar pe acorduri 
voluntare de drept privat. Unor astfel de 
servicii electronice de asigurare a 
încrederii nu le poate fi negată validitatea, 
efectul juridic ce decurge din acordurile 
voluntare și admisibilitatea ca probă în 
instanță doar din motivul că sunt:
- se prezintă în format electronic sau
- nu au la bază un certificat calificat 
pentru semnătura electronică sau un 
certificat calificat pentru sigiliu electronic 
sau un certificat calificat de autentificare 
a unui site internet,
- nu sunt furnizate de prestator de servicii 
de asigurare a încrederii calificat sau
- nu sunt create cu ajutorul unui 
dispozitiv calificat de creare a 
semnăturilor electronice sau cu ajutorul 
unui dispozitiv calificat de creare a 
sigiliilor electronice. 

Or. en

Amendamentul 82
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
prestării de servicii electronice de asigurare 
a încrederii bazate pe acorduri voluntare 
de drept privat.

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
prestării de servicii electronice de asigurare 
a încrederii furnizate în scopuri interne, în 
cerc închis. Orice terț ce dorește să 
conteste validitatea unui astfel de serviciu 
de asigurare a încrederii nu o poate face 
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doar pe baza faptului că respectivul 
serviciu nu a îndeplinit cerințele 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Exprimarea inițială era neclară și ar fi putut lăsa loc la interpretări privind derogarea 
voluntară de la dispozițiile regulamentului. În schimb, ar trebui clarificat că aceste servicii 
nu sunt destinate publicului larg și că părțile implicate sunt limitate și clar desemnate.

Amendamentul 83
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament nu se aplică în 
cazul aspectelor privind încheierea și 
valabilitatea contractelor sau a altor 
obligații juridice, în cazul în care există 
cerințe cu privire la formă prevăzute de 
legislația națională sau a Uniunii.

(3) Prezentul regulament nu aduce 
atingere dispozițiilor legale naționale sau 
ale Uniunii în materie de temei juridic sau 
valabilitate a contractelor, și nici altor 
obligații juridice aparținând dreptului 
privat.

Or. de

Justificare

Formularea propusă de Comisie este prea neclară pentru un regulament.

Amendamentul 84
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament nu se aplică în 
cazul aspectelor privind încheierea și 
valabilitatea contractelor sau a altor 
obligații juridice, în cazul în care există 

(3) Prezentul regulament nu aduce 
atingere legislației naționale și europene 
cu privire la încheierea și valabilitatea 
contractelor și a altor obligații în cazul
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cerințe cu privire la formă prevăzute de 
legislația națională sau a Uniunii.

cerințelor de formă.

Or. en

Amendamentul 85
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament nu aduce 
atingere dispozițiilor legale naționale sau 
ale Uniunii în materie de norme și limitări 
privind utilizarea documentelor. De 
asemenea, nu reglementează procedura 
de înregistrare, mai ales procedurile de 
înscriere în cadastru și în registrul 
comerțului.

Or. de

Amendamentul 86
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „identificare electronică” înseamnă 
procesul de utilizare a datelor de
identificare a persoanelor în format 
electronic, reprezentând, în mod lipsit de 
ambiguitate, o persoană fizică sau juridică;

1. „identificare electronică” înseamnă 
procesul de utilizare a datelor de 
identificare a persoanelor în format 
electronic, reprezentând o persoană fizică 
sau juridică, fie fără urmă de ambiguitate, 
fie într-un grad necesar pentru respectivul 
scop;

Or. en
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Justificare

Principiul minimizării datelor ar trebui integrat în prezenta propunere. Anumite servicii 
presupun identificarea fără ambiguitate, în timp ce altele nu presupun neapărat transferul 
tuturor datelor. Un exemplu practic îl constituie simpla verificare a vârstei, pentru care nu 
sunt necesare alte date personale.

Amendamentul 87
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „autentificare” înseamnă un proces 
electronic care permite validarea 
identificării electronice a unei persoane 
fizice sau juridice sau a originii și 
integrității unor date electronice;

4. „autentificare” înseamnă un proces 
electronic care permite validarea 
identificării electronice a unei persoane 
fizice sau juridice sau a originii și 
integrității datelor electronice;

Or. en

Amendamentul 88
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) permite identificarea semnatarului; (b) permite certificarea identității
semnatarului;

Or. en

Amendamentul 89
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 7 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) este legat de datele la care se 
raportează astfel încât orice modificare 
ulterioară a datelor poate fi detectată;

(d) este legat de datele semnate astfel încât 
orice modificare ulterioară a datelor poate 
fi detectată;

Or. en

Amendamentul 90
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „certificat” înseamnă o atestare 
electronică care face legătura între datele 
de validare a semnăturilor sau sigiliilor 
electronice ale unei persoane fizice sau, 
respectiv, juridice și certificat și confirmă 
acele date ca fiind ale persoanei respective;

10. „certificat” înseamnă o atestare 
electronică care face legătura între datele 
de validare a semnăturilor sau sigiliilor 
electronice cu datele de identificare ale 
unei entități sau ale unei persoane fizice 
sau, respectiv, juridice și confirmă acele 
date ca fiind ale persoanei respective;

Or. en

Amendamentul 91
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „certificat calificat pentru semnătură 
electronică” înseamnă o atestare care este
utilizată pentru a susține semnăturile
electronice, este emisă de un prestator de 
servicii de asigurare a încrederii calificat și 
îndeplinește cerințele prevăzute în anexa I;

11. „certificat calificat pentru semnătură 
electronică” înseamnă un certificat care 
este utilizat pentru a susține semnăturile 
electronice, este emis de un prestator de 
servicii de asigurare a încrederii calificat și 
îndeplinește cerințele prevăzute în anexa I;

Or. en
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Amendamentul 92
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „serviciu de asigurare a încrederii” 
înseamnă orice serviciu electronic care 
constă în crearea, verificarea, validarea, 
manipularea și păstrarea semnăturilor 
electronice, a sigiliilor electronice, a 
mărcilor temporale electronice, a 
documentelor electronice, a serviciilor de 
distribuție electronică, a autentificării unui 
site internet și a certificatelor electronice, 
inclusiv certificatele pentru semnăturile și 
sigiliile electronice;

12. „serviciu de asigurare a încrederii” 
înseamnă un serviciu electronic care constă 
în crearea, verificarea, validarea sau
păstrarea semnăturilor electronice, a 
sigiliilor electronice, a mărcilor temporale 
electronice, a documentelor electronice, a 
serviciilor de distribuție electronică, a 
autentificării unui site internet și a 
certificatelor electronice, inclusiv 
certificatele pentru semnăturile și sigiliile 
electronice;

Or. en

Amendamentul 93
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „serviciu de asigurare a încrederii” 
înseamnă orice serviciu electronic care 
constă în crearea, verificarea, validarea, 
manipularea și păstrarea semnăturilor 
electronice, a sigiliilor electronice, a 
mărcilor temporale electronice, a 
documentelor electronice, a serviciilor de 
distribuție electronică, a autentificării unui 
site internet și a certificatelor electronice, 
inclusiv certificatele pentru semnăturile și 
sigiliile electronice;

12. „serviciu de asigurare a încrederii” 
înseamnă orice serviciu electronic care 
constă în crearea, verificarea, validarea, 
manipularea și păstrarea semnăturilor 
electronice, a sigiliilor electronice, a 
mărcilor temporale electronice, a 
documentelor electronice, a serviciilor de 
distribuție electronică sau a certificatelor 
electronice, inclusiv certificatele pentru 
semnăturile și sigiliile electronice;

Or. en
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Justificare

Autentificarea site-urilor web nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. De asemenea, lista nu ar trebui să fie cumulativă.

Amendamentul 94
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „serviciu de asigurare a încrederii 
calificat” înseamnă un serviciu de asigurare 
a încrederii care îndeplinește cerințele
aplicabile prevăzute de prezentul 
regulament;

(Nu privește versiunea în lb. rom.)

Or. en

Amendamentul 95
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. „sigiliu electronic” înseamnă date în 
formă electronică, atașate la sau asociate 
logic cu alte date electronice pentru 
asigurarea originii și integrității datelor 
asociate;

20. „sigiliu electronic” înseamnă date în 
formă electronică, atașate la sau asociate 
logic cu alte date electronice pentru 
asigurarea autenticității și integrității 
datelor asociate;

Or. de

Amendamentul 96
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 21 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) este legat de datele la care se 
raportează astfel încât orice modificare 
ulterioară a datelor poate fi detectată;

(d) este legat de datele a căror origine și 
integritate o atestă astfel încât orice 
modificare ulterioară a datelor poate fi 
detectată;

Or. en

Amendamentul 97
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) „certificat calificat pentru 
autentificarea unui site internet” 
înseamnă o atestare care face posibilă 
autentificarea unui site internet, face 
legătura între site-ul internet și persoana 
căreia i s-a emis certificatul (de către un 
prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat) și îndeplinește 
cerințele prevăzute în anexa IV;

eliminat

Or. en

Justificare

Valoarea adăugată a certificatelor calificate pentru autentificarea website-urilor este 
neclară.

Amendamentul 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu există nicio restricție privind (1) Nu există nicio restricție privind 
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prestarea de servicii de asigurare a 
încrederii pe teritoriul unui stat membru de 
către un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii stabilit în alte state membre, din 
motive care se încadrează în domeniile 
reglementate de prezentul regulament.

prestarea de servicii de asigurare a 
încrederii pe teritoriul unui stat membru de 
către un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii stabilit în alte state membre, din 
motive care se încadrează în domeniile 
reglementate de prezentul regulament. 
Statele membre se asigură că serviciile de 
asigurare a încrederii ce provin din alte 
state membre sunt admisibile ca probe în 
instanță.

Or. en

Amendamentul 99
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul serviciilor de asigurare a 
încrederii oferite într-un alt stat membru, 
documentele de certificare vor fi făcute 
disponibile în limbile oficiale are 
respectivului stat membru sau în limba 
engleză.

Or. en

Amendamentul 100
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea și acceptarea reciprocă Recunoașterea reciprocă

Or. it
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Justificare

Recunoașterea și acceptarea sunt două noțiuni separate, din punct de vedere tehnic și juridic, 
care nu ar trebui confundate și asociate în mod sistematic.

Amendamentul 101
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea și acceptarea reciprocă Recunoașterea reciprocă

Or. en

Amendamentul 102
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este necesară o identificare 
electronică care utilizează un mijloc de 
identificare electronică și o autentificare în 
temeiul legislației naționale sau a practicii 
administrative naționale pentru a accesa un 
serviciu online, orice mijloace de 
identificare electronică emise în alt stat 
membru care intră sub incidența unui 
sistem inclus în lista publicată de Comisie 
în conformitate cu procedura menționată la 
articolul 7 sunt recunoscute și acceptate în 
scopul accesării acestui serviciu.

Atunci când este necesară o identificare 
electronică care utilizează un mijloc de 
identificare electronică și o autentificare în 
temeiul legislației naționale sau a practicii 
administrative naționale pentru a accesa un 
serviciu online, mijloacele de identificare 
electronică la același nivel sau la un nivel 
mai înalt de asigurare a securității emise
într-un alt stat membru, notificate în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 7, sunt recunoscute în scopul 
accesării acestui serviciu online în termen 
de șase luni după publicarea listei 
sistemelor notificate de către Comisie.

Or. en
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Justificare

S-au făcut clarificări și se propune eliminarea termenului „acceptate”, întrucât nu este clară 
diferența legală dintre acceptat și recunoscut și termenul pare redundant. Totodată, statele 
membre ar trebui să dispună de un termen în care să ia măsurile necesare pentru 
recunoașterea altor sisteme de identificare după notificarea și publicarea lor.

Amendamentul 103
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este necesară o identificare 
electronică care utilizează un mijloc de 
identificare electronică și o autentificare în 
temeiul legislației naționale sau a practicii 
administrative naționale pentru a accesa un 
serviciu online, orice mijloace de 
identificare electronică emise în alt stat 
membru care intră sub incidența unui 
sistem inclus în lista publicată de Comisie 
în conformitate cu procedura menționată la 
articolul 7 sunt recunoscute și acceptate în 
scopul accesării acestui serviciu.

Atunci când este necesară o identificare 
electronică care utilizează un mijloc de 
identificare electronică și o autentificare în 
temeiul legislației naționale sau europene 
sau a practicii administrative naționale 
pentru a accesa un serviciu online într-un 
stat membru sau într-o instituție 
europeană, mijloacele de identificare 
electronică emise în alt stat membru sau de 
către instituția europeană care intră sub 
incidența unui sistem inclus în lista 
publicată de Comisie în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 7 sunt 
recunoscute de către statul membru sau de 
către instituția europeană în scopul 
accesării respectivului serviciu online, cel 
târziu la șase luni după publicarea listei, 
inclusiv a sistemului respectiv.

Or. en

Amendamentul 104
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este necesară o identificare
electronică care utilizează un mijloc de 
identificare electronică și o autentificare în 
temeiul legislației naționale sau a practicii 
administrative naționale pentru a accesa un 
serviciu online, orice mijloace de 
identificare electronică emise în alt stat 
membru care intră sub incidența unui 
sistem inclus în lista publicată de Comisie 
în conformitate cu procedura menționată la 
articolul 7 sunt recunoscute și acceptate în 
scopul accesării acestui serviciu.

Atunci când este posibilă identificarea
electronică care utilizează un mijloc de 
identificare electronică și o autentificare în 
temeiul legislației naționale sau a practicii 
administrative naționale pentru a accesa un 
serviciu online, orice mijloace de 
identificare electronică emise în alt stat 
membru care intră sub incidența unui 
sistem inclus în lista publicată de Comisie 
în conformitate cu procedura menționată la 
articolul 7 sunt recunoscute și acceptate în 
scopul accesării acestui serviciu, cu 
condiția ca serviciul să nu fie limitat la 
rezidenții respectivului stat membru sau la 
o unitate teritorială a acestuia.

Or. en

Amendamentul 105
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Paragraful 1 se aplică doar anumitor 
servicii publice cu caracter 
transfrontalier. În vederea definirii 
acestor servicii transfrontaliere Comisia 
elaborează o listă, în baza unui act de 
punere în aplicare. Respectivul act de 
punere în aplicare respectă dispozițiile 
articolului 8 și se adoptă în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 106
Phil Prendergast
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mijloacele de identificare electronică 
sunt emise de către, în numele sau sub 
responsabilitatea statului membru care 
notifică;

(a) mijloacele de identificare electronică 
sunt emise, mandatate sau recunoscute de 
către statul membru care notifică.

Or. en

Amendamentul 107
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mijloacele de identificare electronică 
sunt emise de către, în numele sau sub 
responsabilitatea statului membru care 
notifică;

(a) mijloacele de identificare electronică 
sunt recunoscute, emise de către statul
membru care notifică sau în numele său.

Or. en

Justificare

Un sistem privat ar trebui să fie acceptat dacă este recunoscut de un stat membru.

Amendamentul 108
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mijloacele de identificare electronică 
pot fi utilizate pentru a accesa cel puțin 
serviciile publice care necesită
identificarea electronică în statul membru 

(b) mijloacele de identificare electronică 
pot fi utilizate pentru a accesa cel puțin 
serviciile publice care acceptă identificarea 
electronică în statul membru care notifică;
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care notifică;

Or. en

Amendamentul 109
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) mijloacele de identificare electronică 
incorporează diferite niveluri de 
securitate în funcție de tipurile de servicii 
la care permit accesul;

Or. it

Justificare

Este esențial să se prevadă mai multe niveluri de securitate. Propunerea de regulament nu 
precizează ce tipuri de servicii online vor putea fi accesate prin identificare electronică. 
Accesul la date sensibile ar trebui asociat unui nivel de „fiabilitate a identității” ce este 
diferit de nivelul necesar pentru accesul la informații generice. Procesul de recunoaștere a 
identității ar trebui astfel conceput încât să garanteze un nivel de securitate adecvat și 
coerent cu tipul de servicii la care dobândesc acces cetățenii.

Amendamentul 110
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) statul membru care notifică se asigură 
că datele de identificare a persoanelor sunt 
atribuite fără ambiguitate persoanei fizice 
sau juridice menționate la articolul 3 
alineatul (1);

(c) statul membru care notifică se asigură 
că datele de identificare a persoanelor sunt 
atribuite persoanei fizice sau juridice 
menționate la articolul 3 alineatul (1) fie 
fără urmă de ambiguitate, fie într-un grad 
necesar pentru respectivul scop;

Or. en
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Justificare

Principiul minimizării datelor ar trebui integrat în prezenta propunere. Anumite servicii 
presupun identificarea fără ambiguitate, în timp ce altele nu presupun neapărat transferul 
tuturor datelor. Un exemplu practic îl constituie simpla verificare a vârstei, pentru care nu 
sunt necesare alte date personale.

Amendamentul 111
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) statul membru care notifică asigură 
disponibilitatea unei posibilități de 
autentificare online, în orice moment și 
gratuit, astfel încât orice beneficiar să poată 
valida datele de identificare personală 
primite în formă electronică. Statele 
membre nu impun nicio cerință tehnică 
specifică beneficiarilor stabiliți în afara 
teritoriului lor care intenționează să 
efectueze o astfel de autentificare. În cazul 
în care fie sistemul de identificare notificat, 
fie posibilitatea de autentificare este
încălcată sau parțial compromisă, statele 
membre suspendă sau revocă imediat 
sistemul de identificare notificat,
posibilitatea de autentificare sau părțile 
compromise în cauză și informează 
celelalte state membre și Comisia în 
temeiul articolului 7;

(d) statul membru care notifică asigură 
disponibilitatea unei interfețe de 
autentificare online, în orice moment și 
gratuit, astfel încât orice beneficiar să poată 
valida datele de identificare personală 
primite în formă electronică. Orice cerință 
tehnică specifică necesară din motive de 
securitate ce este impusă de statele 
membre beneficiarilor care intenționează 
să efectueze o astfel de autentificare poate 
atrage cu sine un onorariu ce nu 
depășește costurile sale și aplică tratament 
egal beneficiarilor stabiliți în afara 
teritoriului lor. În cazul în care fie sistemul 
de identificare notificat, fie sistemul de 
autentificare este încălcat sau parțial
compromis, statele membre suspendă sau 
revocă imediat sistemul de identificare 
notificat, sistemul de autentificare sau 
părțile compromise în cauză și informează 
celelalte state membre și Comisia în 
temeiul articolului 7;

Or. en

Amendamentul 112
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) statul membru care notifică asigură 
disponibilitatea unei posibilități de 
autentificare online, în orice moment și 
gratuit, astfel încât orice beneficiar să poată 
valida datele de identificare personală 
primite în formă electronică. Statele 
membre nu impun nicio cerință tehnică 
specifică beneficiarilor stabiliți în afara 
teritoriului lor care intenționează să 
efectueze o astfel de autentificare. În cazul 
în care fie sistemul de identificare notificat, 
fie posibilitatea de autentificare este 
încălcată sau parțial compromisă, statele 
membre suspendă sau revocă imediat 
sistemul de identificare notificat, 
posibilitatea de autentificare sau părțile 
compromise în cauză și informează 
celelalte state membre și Comisia în 
temeiul articolului 7;

(d) statul membru care notifică asigură 
disponibilitatea unei posibilități de 
autentificare online, în orice moment, în 
cazul serviciilor publice și gratuit, astfel 
încât orice beneficiar ce nu se află pe 
teritoriul respectivului stat membru să 
poată valida datele de identificare 
personală primite în formă electronică. 
Statele membre nu impun nicio cerință 
tehnică specifică disproporționată
beneficiarilor stabiliți în afara teritoriului 
lor care intenționează să efectueze o astfel 
de autentificare. În cazul în care fie 
sistemul de identificare notificat, fie 
posibilitatea de autentificare este încălcată 
sau parțial compromisă, statele membre 
suspendă sau revocă imediat sistemul de 
identificare notificat, posibilitatea de 
autentificare sau părțile compromise în 
cauză și informează celelalte state membre 
și Comisia în temeiul articolului 7;

Or. en

Justificare

Chiar dacă serviciile publice ar trebui să fie oferite în mod gratuit, nimic nu împiedică părțile 
să convină asupra unui onorariu pentru tranzacțiile private. Deși principiul fundamental al 
prezentului regulament ar trebui să fie interoperabilitatea, statele membre ar trebui să 
dispună în continuare de posibilitatea de a impune anumite cerințe tehnice când acestea sunt 
esențiale pentru sistemele naționale și mai ales când acestea privesc aspecte fundamentale de 
securitate.

Amendamentul 113
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) statul membru care notifică își asumă 
răspunderea pentru:

(e) statul membru care notifică asigură:

Or. en

Justificare

Răspunderea statelor membre ar trebui tratată separat. A se vedea amendamentele de mai 
jos.

Amendamentul 114
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) atribuirea lipsită de ambiguitate a 
datelor de identificare personală 
menționate la litera (c) și

(i) atribuirea datelor de identificare 
personală menționate la litera (c) și

Or. en

Amendamentul 115
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) posibilitatea de autentificare
specificată la litera (d).

(ii) sistemul de autentificare specificat la 
litera (d).

Or. en

Amendamentul 116
András Gyürk
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statul membru care notifică poate 
notifica un sistem de identificare 
electronică furnizat de un prestator de 
servicii de certificare dintr-o țară terță 
numai dacă respectivul prestator respectă 
toate cerințele prevăzute în prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 117
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește criteriile 
pentru determinarea diferitelor niveluri 
de securitate în funcție de tipurile de 
servicii la care permit accesul;

Or. it

Justificare

Este esențial să se prevadă mai multe niveluri de securitate. Propunerea de regulament nu 
precizează ce tipuri de servicii online vor putea fi accesate prin identificare electronică. 
Accesul la date private și confidențiale ar trebui asociat unui nivel de „fiabilitate a 
identității” ce este diferit de nivelul necesar pentru accesul la informații generice sau la 
servicii de tranzacționare.

Amendamentul 118
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a sistemului de identificare 
electronică notificat;

(a) o descriere a sistemului de identificare 
electronică notificat, inclusiv a diferitelor 
niveluri de securitate în funcție de tipurile 
de servicii la care permit accesul;

Or. it

Amendamentul 119
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a sistemului de identificare 
electronică notificat;

(a) o descriere a sistemului de identificare 
electronică notificat, precum și nivelul de 
asigurare a securității;

Or. en

Amendamentul 120
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informații cu privire la cine gestionează 
înregistrarea identificatorilor cu caracter 
personal lipsiți de ambiguitate;

(c) informații cu privire la entitatea care
gestionează înregistrarea identificatorilor 
cu caracter personal;

Or. en

Justificare

Modificare ulterioară pentru integrarea principiului minimizării datelor. Și o clarificare, 
întrucât entitatea, iar nu persoana efectivă, este cea care apare ca relevantă în acest context.
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Amendamentul 121
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a posibilității de 
autentificare;

(d) o descriere a posibilității de 
autentificare și în funcție de nivelurile 
diferite de securitate necesare pentru 
acces;

Or. it

Amendamentul 122
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a posibilității de 
autentificare;

(d) o descriere a posibilității de 
autentificare și cerințele tehnice impuse 
beneficiarilor;

Or. en

Amendamentul 123
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a posibilității de 
autentificare;

(d) o descriere a sistemului de 
autentificare;

Or. en
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Amendamentul 124
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dispoziții pentru suspendarea sau 
revocarea sistemului de identificare 
notificat, a posibilității de autentificare sau 
a părților compromise în cauză.

(e) dispoziții pentru suspendarea sau 
revocarea sistemului de identificare 
notificat, a sistemului de autentificare sau a 
părților compromise în cauză.

Or. en

Amendamentul 125
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La șase luni de la intrarea în vigoare a 
regulamentului, Comisia publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista 
sistemelor de identificare electronică care 
au fost notificate în temeiul alineatului (1) 
și informațiile de bază cu privire la acestea.

(2) La șase luni de la intrarea în vigoare a 
regulamentului, Comisia publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
precum și pe un site cu acces public, lista 
sistemelor de identificare electronică care 
au fost notificate în temeiul alineatului (1) 
și informațiile de bază cu privire la acestea.

Or. en

Justificare

Publicarea pe un site ce este accesibil publicului ar asigura un acces facil utilizatorului.

Amendamentul 126
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească
circumstanțele, formatele și procedurile de 
notificare menționate la alineatele (1) și
(3). Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2).

(4) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească 
formatele și procedurile de notificare 
menționate la alineatele (1) și (3). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 127
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Răspundere

(1) Statul membru care notifică un sistem 
de identificare electronică este 
responsabil în ceea ce privește mijloacele 
de identificare electronică emise de 
respectivul stat membru sau în numele lui 
pentru orice daune directe cauzate de 
nerespectarea obligațiilor conform 
articolului 6, cu excepția cazului în care 
poate dovedi că nu a acționat cu 
neglijență.
(2) Organismul care emite un mijloc de 
identificare electronică recunoscut și 
notificat de un stat membru conform 
procedurii menționate la articolul 7 este 
responsabil în cazul în care nu reușește să 
asigure:
– (i) atribuirea lipsită de ambiguitate a 
datelor de identificare personală și
– (ii) posibilitatea de autentificare
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cu excepția cazului în care poate dovedi 
că nu a acționat cu neglijență;

Or. en

Justificare

O chestiune atât de importantă precum răspunderea ar trebui, în același fel ca și secțiunea 
referitoare la serviciile de asigurare a încrederii, reglementată separat de procedura de 
notificare atunci când se impune. Articolul propus ține seama de sistemele de identificare 
electronică atât publice, cât și private.

Amendamentul 128
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
(1) În cazul în care fie sistemul de 
identificare notificat conform articolului 
7 alineatul (1), fie sistemul de 
autentificare prevăzut la articolul 6 litera 
(d) este încălcat sau parțial compromis, 
într-un mod ce ar afecta fiabilitatea 
respectivului sistem pentru tranzacțiile 
transfrontaliere, statele membre care 
notifică suspendă sau revocă imediat 
componenta transfrontalieră a sistemului 
de identificare notificat, a sistemului de 
autentificare sau a părților compromise în 
cauză și informează celelalte state 
membre și Comisia;
(2) În cazul în care încălcarea sau 
compromiterea sistemelor, prevăzute la 
alineatul (1), a fost remediată, statul 
membru care notifică reinstituite 
autentificarea i informează celelalte state 
membre și Comisia cât mai curând 
posibil.
(3) În cazul în care încălcarea sau 
compromiterea sistemelor, prevăzute la 
alineatul (1), nu a fost remediată în 
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termen de 3 luni de la suspendare sau 
revocare, statul membru care notifică 
comunică retragerea mecanismului de 
identificare electronică celorlalte state și 
Comisiei. Comisia publică cât de curând 
posibil în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene modificările corespondente ale 
listei menționate la articolul 7 alineatul 
(2).

Or. en

Justificare

Modificări pentru clarificarea procedurilor în urma unei încălcări sau a unei compromiteri a 
sistemelor.

Amendamentul 129
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
(1) Statul membru care notifică un sistem 
de identificare electronică este 
responsabil pentru orice daune directe 
cauzate persoanelor fizice sau juridice în
urma nerespectării obligațiilor ce îi revin 
conform articolului 6 alineatul (1) literele 
(c) și (d), cu excepția cazului în care poate 
dovedi că nu a acționat cu neglijență.
(2) Partea care emite mijloacele de 
identificare electronică este responsabilă 
pentru orice daune directe produse 
persoanelor fizice sau juridice pentru că 
nu reușește să asigure, în conformitate cu 
aplicarea nivelurilor de asigurare a 
identității în sistemele naționale, 
următoarele:
(i) atribuirea datelor de identificare 
personale menționate la articolul 6 litera 
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(ca) și
(ii) funcționarea corectă a autentificării 
menționate la articolul 6 litera (d), 
cu excepția cazului în care poate dovedi 
că nu a acționat cu neglijență.
(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere 
răspunderii părților, conform legislației 
naționale, în cazul unei tranzacții în care 
sunt utilizate mijloacele de identificare 
electronică ce intră sub incidența 
sistemului notificat.

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice care sunt responsabilitățile statului membru / părții care emite 
sistemul de identificare electronică. Acest amendament înseamnă că statul membru care 
realizează notificarea / partea care emite sistemul de identificare electronică este 
responsabil(ă), cu excepția cazului în care poate dovedi că nu a acționat cu neglijență. 
Această abordare este în concordanță cu cea de la articolul 9 și va asigura un element de 
coerență în ceea ce privește răspunderea în toate statele membre.

Amendamentul 130
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coordonare Coordonare și interoperabilitate

Or. it

Amendamentul 131
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Coordonare Interoperabilitate și coordonare

Or. en

Justificare

În cele din urmă, acest articol ar trebui să acopere interoperabilitatea sistemelor pentru care 
coordonarea dintre statele membre reprezintă doar un mijloc pentru atingerea unui scop.

Amendamentul 132
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre cooperează pentru a 
asigura interoperabilitatea mijloacelor de 
identificare electronică care intră sub 
incidența unui sistem notificat și pentru a 
spori securitatea acestora.

(1) Statele membre cooperează pentru a 
asigura interoperabilitatea și neutralitatea 
tehnologică a mijloacelor de identificare 
electronică care intră sub incidența unui 
sistem notificat și pentru a spori securitatea 
acestora.

Or. it

Justificare

Standardele în vederea garantării interoperabilității tehnice trebuie să fie neutre din punct de 
vedere al tehnologiei pentru a respecta diferitele decizii luate de statele membre în 
elaborarea respectivelor sisteme naționale de identificare și autentificare electronică.

Amendamentul 133
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia și ENISA au un rol de 
coordonare. Comisia solicită avizul 
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ENISA, ca organism expert în materie de 
protecție a datelor, asigurarea încrederii 
și identificare electronică, pentru a se 
asigura interoperabilitatea tehnică a 
mecanismelor de identificare electronică 
și a serviciilor electronice de asigurare a 
încrederii.

Or. en

Amendamentul 134
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care un sistem de 
identificare electronică nu trece 
verificările tehnologice prealabile, în ce 
privește neutralitatea și 
interoperabilitatea, verificări ce sunt de 
resortul statelor membre în cadrul 
mecanismului de cooperare menționat la 
alineatul (1), mecanismul nu este eligibil 
pentru notificare în temeiul articolului 7 
în scopul asigurării recunoașterii 
reciproce, prevăzut la articolul 5.

Or. it

Amendamentul 135
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre și Comisia stabilesc 
priorități legate de interoperabilitate în 
special pentru serviciile electronice cu cea 
mai mare importanță la nivel 
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transfrontalier, prin:
(a) schimbul de bune practici referitoare 
la mijloacele de identificare electronică 
care intră sub incidența unui sistem 
notificat;
(b) furnizarea și actualizarea regulată a 
celor mai bune practici în materie de 
asigurare a încrederii în mijloacele de 
identificare electronică și securitatea 
acestora;
(c) furnizarea și actualizarea regulată a 
informațiilor cu privire la promovarea 
utilizării mijloacelor de identificare 
electronică. 

Or. en

Amendamentul 136
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul
38 privind facilitarea interoperabilității
transfrontaliere a mijloacelor de 
identificare electronică prin stabilirea de 
cerințe tehnice minime.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în conformitate 
cu procedura de examinare prevăzută la
articolul 39 alineatul (2), pentru a stabili 
standardele și cerințele tehnice necesare 
pentru asigurarea interoperabilității la 
nivel transfrontalier și a securității
mijloacelor de identificare electronică.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să se ocupe de standardele și cerințele tehnice mai curând decât de 
procesul de coordonare dintre statele membre.

Amendamentul 137
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind facilitarea interoperabilității 
transfrontaliere a mijloacelor de 
identificare electronică prin stabilirea de 
cerințe tehnice minime.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind facilitarea interoperabilității 
transfrontaliere a mijloacelor de 
identificare electronică prin stabilirea de 
cerințe minime neutre din punct de vedere 
tehnologic, pentru nivelurile diferite de 
securitate necesare pentru acces.

Or. it

Justificare

Standardele în vederea garantării interoperabilității tehnice trebuie să fie neutre din punct de 
vedere al tehnologiei pentru a respecta diferitele decizii luate de statele membre în 
elaborarea respectivelor sisteme naționale de identificare și autentificare electronică.

Amendamentul 138
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind facilitarea interoperabilității 
transfrontaliere a mijloacelor de 
identificare electronică prin stabilirea de 
cerințe tehnice minime.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind facilitarea interoperabilității 
transfrontaliere a mijloacelor de 
identificare electronică prin stabilirea de 
cerințe tehnice minime, neutre din punct 
de vedere tehnologic.

Or. en

Amendamentul 139
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii este răspunzător pentru orice 
daune directe cauzate oricărei persoane 
fizice sau juridice din cauza nerespectării 
obligațiilor prevăzute la articolul 15 
alineatul (1), cu excepția cazului în care 
prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii poate dovedi că nu a acționat 
cu neglijență.

eliminat

Or. en

Justificare

În cazul în care un prestator de servicii de asigurare a încrederii decide să nu ofere servicii 
calificate de asigurare a încrederii, acesta nu ar trebui să aibă o răspundere suplimentară.  
Reclamanții pot, cu toate acestea, să facă apel la dreptul civil pentru a cere daune.

Amendamentul 140
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii este răspunzător pentru orice 
daune directe cauzate oricărei persoane 
fizice sau juridice din cauza nerespectării 
obligațiilor prevăzute la articolul 15 
alineatul (1), cu excepția cazului în care 
prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii poate dovedi că nu a acționat 
cu neglijență.

(1) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii este răspunzător pentru orice 
daune cauzate oricărei persoane fizice sau 
juridice din cauza nerespectării
intenționate sau din neglijență a
obligațiilor prevăzute la articolul 15 
alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 141
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii este răspunzător pentru orice
daune directe cauzate oricărei persoane 
fizice sau juridice din cauza nerespectării 
obligațiilor prevăzute la articolul 15 
alineatul (1), cu excepția cazului în care 
prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii poate dovedi că nu a acționat cu 
neglijență.

(1) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii este răspunzător, în temeiul 
legislației naționale, pentru daune cauzate 
oricărei unei entități sau persoane fizice 
sau juridice din cauza nerespectării 
obligațiilor prevăzute la articolul 15 
alineatul (1), cu excepția cazului în care 
prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii poate dovedi că nu a acționat cu 
neglijență.

Or. en

Amendamentul 142
Christian Engström
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii este răspunzător pentru orice 
daune directe cauzate oricărei persoane 
fizice sau juridice din cauza nerespectării 
obligațiilor prevăzute la articolul 15 
alineatul (1), cu excepția cazului în care 
prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii poate dovedi că nu a acționat cu 
neglijență.

(1) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii este strict răspunzător pentru 
orice daune cauzate oricărei persoane fizice 
sau juridice din cauza nerespectării 
obligațiilor prevăzute la articolul 15 
alineatul (1), cu excepția cazului în care 
prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii poate dovedi că nu a acționat cu 
neglijență.

Or. en

Amendamentul 143
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat este răspunzător pentru 
orice daune directe cauzate oricărei 
persoane fizice sau juridice din cauza 
neîndeplinirii cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, în special la articolul 
19, cu excepția cazului în care prestatorul 
de servicii de asigurare a încrederii 
calificat poate dovedi că nu a acționat cu 
neglijență.

(2) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat este răspunzător pentru:

(a) orice daune directe cauzate oricărei 
persoane fizice sau juridice din cauza 
neîndeplinirii cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, în special la articolul 
19, cu excepția cazului în care prestatorul 
de servicii de asigurare a încrederii 
calificat poate dovedi că nu a acționat cu 
neglijență;
(b) litera (a) se aplică mutatis mutandis în 
cazul în care acesta a garantat, conform 
articolului 11 alineatul (1) litera (b), 
respectarea cerințelor prezentului 
regulament de către un prestator de 
servicii de asigurare a încrederii calificat 
stabilit într-o țară terță, cu excepția 
cazului în care prestatorul de servicii de 
asigurare a încrederii calificat stabilit în 
Uniune poate dovedi că primul nu a 
acționat cu neglijență.

Or. en

Justificare

Schimbare ulterioară introdusă în urma adăugirilor la articolul 11 (condiții pentru 
acceptarea prestatorilor de servicii de asigurare a încrederii calificați stabiliți în țări terțe).
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Amendamentul 144
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat este răspunzător pentru 
orice daune directe cauzate oricărei 
persoane fizice sau juridice din cauza 
neîndeplinirii cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, în special la articolul 
19, cu excepția cazului în care prestatorul 
de servicii de asigurare a încrederii 
calificat poate dovedi că nu a acționat cu 
neglijență.

(2) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat este răspunzător pentru 
orice daune cauzate intenționat sau din 
neglijență oricărei persoane fizice sau 
juridice din cauza neîndeplinirii cerințelor 
prevăzute în prezentul regulament, în 
special la articolul 19.

Or. en

Amendamentul 145
Christian Engström
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat este răspunzător pentru 
orice daune directe cauzate oricărei 
persoane fizice sau juridice din cauza 
neîndeplinirii cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, în special la articolul 
19, cu excepția cazului în care prestatorul 
de servicii de asigurare a încrederii 
calificat poate dovedi că nu a acționat cu 
neglijență.

(2) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat este strict răspunzător 
pentru orice daune cauzate oricărei 
persoane fizice sau juridice din cauza 
neîndeplinirii cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament, în special la articolul 
19, cu excepția cazului în care prestatorul 
de servicii de asigurare a încrederii 
calificat poate dovedi că nu a acționat cu 
neglijență.

Or. en
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Amendamentul 146
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii din țări terțe

Prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii calificați din țări terțe

Or. en

Amendamentul 147
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Serviciile calificate de asigurare a 
încrederii și certificatele calificate furnizate 
de prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii calificați stabiliți într-o țară terță 
sunt acceptate ca servicii calificate de 
asigurare a încrederii și certificate 
calificate furnizate de prestatori de servicii 
de asigurare a încrederii calificați stabiliți 
pe teritoriul Uniunii în cazul în care
serviciile calificate de asigurare a 
încrederii sau certificatele calificate 
originare din țara terță sunt recunoscute 
în cadrul unui acord dintre Uniune și 
țările terțe sau organizațiile internaționale 
în conformitate cu articolul 218 din 
TFUE.

(1) Serviciile calificate de asigurare a 
încrederii și certificatele calificate furnizate 
de prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii calificați stabiliți într-o țară terță 
sunt acceptate ca servicii calificate de 
asigurare a încrederii și certificate 
calificate furnizate de prestatori de servicii 
de asigurare a încrederii calificați stabiliți 
pe teritoriul Uniunii în cazul în care:

(a) prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii îndeplinește cerințele prevăzute 
de prezenta directivă și a fost acreditat în 
cadrul unui sistem voluntar de acreditare 
înființat într-un stat membru; sau
(b) prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii calificat stabilit în Uniune, care 
îndeplinește cerințele prevăzute în 
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prezentul regulament, garantează 
respectarea cerințelor din prezentul 
regulament; sau
(c) serviciile calificate de asigurare a 
încrederii sau certificatele calificate 
originare din țara terță sunt recunoscute 
în cadrul unui acord dintre Uniune și 
țările terțe sau organizațiile internaționale 
în conformitate cu articolul 218 din 
TFUE.

Or. en

Justificare

Conform directivei privind semnătura electronică, un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii dintr-o țară terță ar putea fie certificat voluntar, fie ar putea să se bazeze pe 
garanția unui furnizor de serviciu stabilit în Uniune. Este neclar de ce o astfel de 
recunoaștere a serviciilor din țările terțe este posibilă numai în urma negocierii complexe a 
unui acord internațional. Adăugirile sunt inspirate din formularea articolului corespunzător 
din directiva originală.

Amendamentul 148
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Serviciile calificate de asigurare a 
încrederii și certificatele calificate furnizate 
de prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii calificați stabiliți într-o țară terță 
sunt acceptate ca servicii calificate de 
asigurare a încrederii și certificate 
calificate furnizate de prestatori de servicii 
de asigurare a încrederii calificați stabiliți
pe teritoriul Uniunii în cazul în care 
serviciile calificate de asigurare a încrederii 
sau certificatele calificate originare din țara 
terță sunt recunoscute în cadrul unui 
acord dintre Uniune și țările terțe sau 
organizațiile internaționale în 
conformitate cu articolul 218 din TFUE.

(1) Serviciile calificate de asigurare a 
încrederii și certificatele calificate furnizate 
de prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii calificați stabiliți într-o țară terță 
sunt acceptate ca servicii calificate de 
asigurare a încrederii și certificate 
calificate furnizate de un prestator de 
servicii de asigurare a încrederii calificat 
stabilit pe teritoriul Uniunii în cazul în care 
serviciile calificate de asigurare a încrederii 
sau certificatele calificate originare din țara 
terță respectă cerințele relevante ale 
prezentului regulament, stabilite de un 
organism de supraveghere dintr-un stat 
membru.
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Or. en

Amendamentul 149
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Serviciile calificate de asigurare a 
încrederii și certificatele calificate furnizate 
de prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii calificați stabiliți într-o țară terță 
sunt acceptate ca servicii calificate de 
asigurare a încrederii și certificate 
calificate furnizate de prestatori de servicii 
de asigurare a încrederii calificați stabiliți 
pe teritoriul Uniunii în cazul în care 
serviciile calificate de asigurare a încrederii 
sau certificatele calificate originare din țara 
terță sunt recunoscute în cadrul unui acord 
dintre Uniune și țările terțe sau 
organizațiile internaționale în conformitate 
cu articolul 218 din TFUE.

(1) Serviciile calificate de asigurare a 
încrederii și certificatele calificate furnizate 
de prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii calificați stabiliți într-o țară terță 
sunt acceptate ca servicii calificate de 
asigurare a încrederii și certificate 
calificate furnizate de prestatori de servicii 
de asigurare a încrederii calificați stabiliți 
pe teritoriul Uniunii în cazul în care 
serviciile calificate de asigurare a încrederii 
sau certificatele calificate originare din țara 
terță sunt recunoscute în cadrul unui acord 
dintre Uniune și țările terțe sau 
organizațiile internaționale în conformitate 
cu articolul 218 din TFUE și dacă țara 
terță în care își au sediul acceptă, prin 
aplicarea principiului de reciprocitate, ca 
serviciile de asigurare a încrederii 
calificate și certificatele calificate 
furnizate de prestatori de servicii de 
asigurare a încrederii calificați cu sediul 
în Uniunea Europeană să fie recunoscute 
în respectiva țară.

Or. fr

Amendamentul 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Serviciile calificate de asigurare a 
încrederii și certificatele calificate furnizate 
de prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii calificați stabiliți într-o țară terță 
sunt acceptate ca servicii calificate de 
asigurare a încrederii și certificate
calificate furnizate de prestatori de servicii 
de asigurare a încrederii calificați stabiliți 
pe teritoriul Uniunii în cazul în care 
serviciile calificate de asigurare a încrederii
sau certificatele calificate originare din țara 
terță sunt recunoscute în cadrul unui acord 
dintre Uniune și țările terțe sau 
organizațiile internaționale în conformitate 
cu articolul 218 din TFUE.

(1) Serviciile calificate de asigurare a 
încrederii și certificatele calificate furnizate 
de prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii calificați stabiliți într-o țară terță 
sunt acceptate ca echivalentul juridic al 
serviciilor calificate de asigurare a 
încrederii și al certificatelor calificate 
furnizate de prestatori de servicii de 
asigurare a încrederii calificați stabiliți pe 
teritoriul Uniunii în cazul în care serviciile 
calificate de asigurare a încrederii sau 
certificatele calificate originare din țara 
terță sunt recunoscute în cadrul unui acord 
dintre Uniune și țările terțe sau 
organizațiile internaționale în conformitate 
cu articolul 218 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 151
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu trimitere la alineatul (1), aceste 
acorduri garantează că cerințele 
aplicabile serviciilor calificate de 
asigurare a încrederii și certificatelor 
calificate furnizate de prestatorii de 
servicii de asigurare a încrederii calificați 
stabiliți pe teritoriul Uniunii sunt 
îndeplinite de prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii din țările terțe sau 
organizațiile internaționale, în special cu 
privire la protecția datelor cu caracter 
personal, la securitate și la supraveghere.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 152
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu trimitere la alineatul (1), aceste 
acorduri garantează că cerințele aplicabile 
serviciilor calificate de asigurare a 
încrederii și certificatelor calificate 
furnizate de prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii calificați stabiliți pe 
teritoriul Uniunii sunt îndeplinite de 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii din țările terțe sau organizațiile 
internaționale, în special cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal, la 
securitate și la supraveghere.

(2) Cu trimitere la alineatul (1), aceste 
acorduri garantează că cerințele aplicabile 
serviciilor calificate de asigurare a 
încrederii și certificatelor calificate 
furnizate de prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii calificați stabiliți pe 
teritoriul Uniunii sunt îndeplinite de 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii din țările terțe sau organizațiile 
internaționale, în special cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal, în 
conformitate cu articolul 25 din Directiva 
95/46/CE, la securitate și la supraveghere.

Or. en

Amendamentul 153
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Astfel de acorduri asigură și 
aplicabilitatea cerințelor la prestatorii de 
servicii de asigurare a încrederii din țări 
terțe ce operează pe teritoriul Uniunii, cu 
respectarea simultană a cerințelor de 
recunoaștere reciprocă a serviciilor de 
asigurare a încrederii.

Or. en

Amendamentul 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați cu sediul în Uniune 
pot garanta pentru certificatele emise 
drept calificate de către prestatori 
supravegheați sau acreditați din țări terțe.

Or. en

Amendamentul 155
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii și organismele de supraveghere 
asigură prelucrarea corectă și legală în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal.

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii și organismele de supraveghere 
asigură prelucrarea corectă și legală în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, cu respectarea principiilor 
minimizării datelor.

Or. en

Amendamentul 156
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către sau în numele 
prestatorului de servicii de asigurare a 
încrederii, atunci când este strict necesar 
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să se asigure securitatea rețelelor și a 
informațiilor în scopul respectării 
dispozițiilor de la articolele 11, 15, 16 și 
19, este considerată interes legitim în 
sensul articolului 7 litera (f) din Directiva 
95/46/CE.

Or. en

Justificare

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară în caz de nerespectare a unei 
obligații sau pentru a lua contramăsurile adecvate și ar trebui să reprezinte, acolo unde este 
absolut necesar, un „interes legitim” conform Directivei privind protecția datelor și astfel să 
fie legală.

Amendamentul 157
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de asigurare a încrederii prestate 
și produsele destinate utilizatorului final 
utilizate pentru prestarea serviciilor 
respective sunt accesibile pentru 
persoanele cu handicap ori de câte ori este 
posibil.

Serviciile de asigurare a încrederii prestate 
și produsele destinate utilizatorului final 
utilizate pentru prestarea serviciilor
respective sunt accesibile pentru 
persoanele cu handicap, în temeiul 
legislației naționale și europene 
aplicabile, de aplicare a Convenției 
Națiunilor Unite drepturile persoanelor 
cu handicap.

Or. en

Amendamentul 158
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de asigurare a încrederii prestate 
și produsele destinate utilizatorului final 
utilizate pentru prestarea serviciilor 
respective sunt accesibile pentru 
persoanele cu handicap ori de câte ori este 
posibil.

Serviciile de asigurare a încrederii prestate 
și produsele destinate utilizatorului final 
utilizate pentru prestarea serviciilor 
respective sunt accesibile pentru 
persoanele cu handicap, astfel cum se 
prevede în legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 159
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de asigurare a încrederii prestate 
și produsele destinate utilizatorului final 
utilizate pentru prestarea serviciilor 
respective sunt accesibile pentru 
persoanele cu handicap ori de câte ori este 
posibil.

Serviciile de asigurare a încrederii prestate 
și produsele destinate utilizatorului final 
utilizate pentru prestarea serviciilor 
respective sunt accesibile pentru 
persoanele cu handicap.

Or. en

Amendamentul 160
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Serviciile de asigurare a încrederii prestate 
și produsele destinate utilizatorului final 
utilizate pentru prestarea serviciilor 
respective sunt accesibile pentru 
persoanele cu handicap ori de câte ori este 
posibil.

Serviciile de asigurare a încrederii prestate 
și produsele destinate utilizatorului final 
utilizate pentru prestarea serviciilor 
respective sunt accesibile pentru 
persoanele cu handicap ori de câte ori este 
posibil în mod rezonabil.
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Or. en

Justificare

Nu este clar ce înseamnă în practică „ori de câte ori este posibil”:  când este teoretic posibil, 
tehnic posibil, financiar posibil? Potențialul legat de nesiguranța juridică este semnificativ, 
iar el trebuie clarificat.

Amendamentul 161
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează un 
organism adecvat stabilit pe teritoriul lor 
sau, de comun acord, în alt stat membru, 
sub responsabilitatea statului membru care 
l-a desemnat. Organismele de supraveghere
sunt învestite cu toate competențele de 
supraveghere și de investigare necesare 
pentru exercitarea sarcinilor lor.

(1) Statele membre desemnează un 
organism de supraveghere stabilit pe 
teritoriul lor sau, de comun acord, în alt 
stat membru, sub responsabilitatea statului 
membru care l-a desemnat. Organismul de 
supraveghere desemnat, adresa și numele 
persoanelor responsabile sunt comunicate 
Comisiei.  Organismele de supraveghere
dispun de resursele adecvate necesare 
pentru exercitarea sarcinilor lor.

Or. en

Justificare

Competențele primare ale organismelor de supraveghere rezultă din prezentul regulament; 
cu toate acestea, este important ca aceste autorități să funcționeze corespunzător.  În plus, 
„competențele de investigare”pot implica competențe care se limitează de obicei la 
autoritățile de aplicare a legii, fapt care ar depăși ceea ce este necesar.

Amendamentul 162
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismul de supraveghere este (2) Organismul de supraveghere
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responsabil de îndeplinirea următoarelor
sarcini:

îndeplinește următoarele sarcini:

Or. en

Justificare

Exprimare mai concisă.

Amendamentul 163
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) monitorizarea prestatorilor de servicii 
de asigurare a încrederii stabiliți pe 
teritoriul statului membru care a efectuat 
desemnarea, pentru a se asigura că 
îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 
15;

(a) garantarea respectării de către 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii și de către prestatorii de servicii 
de asigurare a încrederii calificați stabiliți 
pe teritoriul statului membru a cerințelor
prevăzute în prezentul regulament;

Or. en

Justificare

Exprimare mai concisă, care combină referiri la prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați și necalificați.

Amendamentul 164
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) monitorizarea prestatorilor de servicii 
de asigurare a încrederii stabiliți pe 
teritoriul statului membru care a efectuat 
desemnarea, pentru a se asigura că 
îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 

(a) monitorizarea prestatorilor de servicii 
de asigurare a încrederii calificați, stabiliți 
pe teritoriul statului membru care a 
efectuat desemnarea, pentru a se asigura că 
îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 
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15; 15;

Or. en

Amendamentul 165
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) supravegherea prestatorilor de servicii 
de asigurare a încrederii calificați stabiliți 
pe teritoriul statului membru care a 
efectuat desemnarea și a serviciilor 
calificate de asigurare a încrederii pe care 
le prestează pentru a se asigura că aceștia 
și serviciile calificate de asigurare a 
încrederii prestate de aceștia îndeplinesc 
cerințele aplicabile prevăzute în prezentul 
regulament;

eliminat

Or. en

Justificare

Combinată cu litera precedentă.  Inutilă.

Amendamentul 166
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea faptului că informațiile și 
datele relevante menționate la articolul 19 
alineatul (2) litera (g) și înregistrate de 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt conservate și 
păstrate accesibile după ce activitățile unui 
prestator de servicii de asigurare a 

(c) asigurarea faptului că informațiile și 
datele relevante menționate la articolul 19 
alineatul (2) litera (g) și înregistrate de 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt conservate și 
păstrate accesibile după ce activitățile unui 
prestator de servicii de asigurare a 
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încrederii calificat au încetat, pentru o 
perioadă de timp corespunzătoare, în 
vederea garantării continuității serviciului.

încrederii calificat au încetat, pentru o 
perioadă de timp corespunzătoare, având 
în vedere în special perioada de 
valabilitate a serviciilor, în vederea 
garantării continuității serviciului.

Or. en

Justificare

Clarificare referitoare la perioada adecvată de păstrare.

Amendamentul 167
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) statistici privind piața și utilizarea 
serviciilor calificate de asigurare a 
încrederii, inclusiv informații privind 
înșiși prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați, serviciile calificate de 
asigurare a încrederii pe care le oferă, 
produsele pe care le utilizează și 
descrierea generală a clienților lor.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este clar de ce un organism de supraveghere ar trebui să cheltuiască resurse semnificative 
pentru a colecta informații de piață.

Amendamentul 168
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei și 
celorlalte state membre denumirile și 
adresele organismelor lor respective de 
supraveghere desemnate.

eliminat

Or. en

Justificare

Combinat cu alineatul (1).

Amendamentul 169
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
38, cu privire la definiția procedurilor 
aplicabile sarcinilor menționate la 
alineatul (2).

eliminat

Or. fr

Justificare

Conform articolului 290, un act legislativ poate delega Comisiei competența de a adopta acte 
fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică 
anumite elemente neesențiale ale actului legislativ. Delegarea propusă ar însemna mai mult 
decât simpla completare sau modificare a elementelor neesențiale ale propunerii de 
regulament.

Amendamentul 170
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
38, cu privire la definiția procedurilor 
aplicabile sarcinilor menționate la 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 171
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească 
circumstanțele, formatele și procedurile 
pentru raportul menționat la alineatul (3). 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2).

(6) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească 
formatele și procedurile pentru raportul 
menționat la alineatul (3). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 172
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească 
circumstanțele, formatele și procedurile 
pentru raportul menționat la alineatul (3). 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 

(6) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească 
formatele și procedurile pentru raportul 
menționat la alineatul (3). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
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examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2).

menționată la articolul 39 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Cuvântul „circumstanțe” este neclar și redundant.

Amendamentul 173
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele de supraveghere 
cooperează cu scopul de a face schimb de 
bune practici și de a-și oferi reciproc, în cel 
mai scurt timp, informații relevante și 
asistență reciprocă, astfel încât activitățile 
să poată fi efectuate în mod coerent.
Asistența reciprocă vizează, în special, 
solicitările de informații și măsurile de 
supraveghere, cum ar fi solicitările de a 
desfășura inspecții legate de auditurile 
privind securitatea menționate la articolele 
15, 16 și 17.

(1) Organismele de supraveghere 
cooperează cu scopul de a face schimb de 
bune practici și de a-și oferi reciproc, în cel 
mai scurt timp, informații relevante și 
asistență reciprocă, astfel încât activitățile 
să poată fi efectuate în mod coerent.
Organismele de supraveghere cooperează 
și în cazul unei cereri primite în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 privind acreditarea și 
supravegherea pieței. Asistența reciprocă 
vizează, în special, solicitările de informații 
și măsurile de supraveghere, cum ar fi 
solicitările de a desfășura inspecții legate 
de rapoartele de evaluare a conformității
menționate la articolele 15, 16 și 17.

Or. en

Amendamentul 174
Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele de supraveghere 
cooperează cu scopul de a face schimb de 
bune practici și de a-și oferi reciproc, în 
cel mai scurt timp, informații relevante și
asistență reciprocă, astfel încât activitățile 
să poată fi efectuate în mod coerent.
Asistența reciprocă vizează, în special,
solicitările de informații și măsurile de 
supraveghere, cum ar fi solicitările de a 
desfășura inspecții legate de auditurile
privind securitatea menționate la articolele 
15, 16 și 17.

(1) Organismele de supraveghere 
cooperează cu scopul de a face schimb de 
bune practici.  În urma unor cereri 
justificate, acestea își oferă asistență 
reciprocă, astfel încât activitățile să poată fi 
efectuate în mod coerent. Cererile de 
asistență se pot referi, în special, la 
solicitări de informații și la măsuri de 
supraveghere, cum ar fi solicitările de a 
desfășura inspecții legate de auditurile de 
conformitate menționate la articolele 15, 
16 și 17.

Or. en

Justificare

O formulare mai concisă și precizarea asistenței, astfel încât organismele de supraveghere să 
solicite asistență numai în cazuri justificate.

Amendamentul 175
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un organism de supraveghere căruia i 
se adresează o solicitare de asistență nu
poate refuza să îi dea curs, cu excepția 
cazului în care:

(2) Un organism de supraveghere poate 
refuza o cerere dacă:

Or. en

Justificare

Exprimare mai concisă.

Amendamentul 176
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a da curs solicitării ar contraveni
prezentului regulament.

(b) a da curs solicitării ar depăși sarcinile 
și competențele organismului de 
supraveghere stabilite în cadrul
prezentului regulament;

Or. en

Justificare

Este evident faptul că organismul de supraveghere nu va lua măsuri prin care să încalce 
prezentul regulament. Cu toate acestea, ar putea exista solicitări care depășesc sarcinile 
stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul 177
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a da curs solicitării ar contraveni 
prezentului regulament.

(b) a da curs solicitării ar contraveni 
prezentului regulament și legislației 
aplicabile.

Or. en

Amendamentul 178
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După caz, organismele de 
supraveghere pot efectua anchete comune 
în care este implicat personalul din 
organismele de supraveghere ale 

eliminat
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celorlalte state membre.
Organismul de supraveghere al statului 
membru în care urmează să aibă loc 
ancheta, în conformitate cu propria 
legislație națională, poate să delege 
misiuni de anchetă personalului 
organismului de supraveghere asistat. 
Aceste competențe pot fi exercitate doar 
sub îndrumarea și în prezența 
personalului din organismul de 
supraveghere-gazdă. Personalul 
organismului de supraveghere asistat este 
supus legislației naționale a organismului 
de supraveghere-gazdă. Organismul de 
supraveghere-gazdă își asumă 
responsabilitatea pentru acțiunile 
personalului organismului de 
supraveghere asistat.

Or. en

Amendamentul 179
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După caz, organismele de supraveghere
pot efectua anchete comune în care este 
implicat personalul din organismele de 
supraveghere ale celorlalte state membre.

(3) După caz, organismele de supraveghere 
pot desfășura acțiuni comune de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Cuvântul „anchetă” pare să fie strâns legat de autoritățile de aplicare a legii. În plus, 
formularea „acțiuni comune" sugerează implicarea personalului din organismele altor state 
membre, fiind considerată drept redundantă.

Amendamentul 180
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de supraveghere al statului 
membru în care urmează să aibă loc 
ancheta, în conformitate cu propria 
legislație națională, poate să delege 
misiuni de anchetă personalului 
organismului de supraveghere asistat. 
Aceste competențe pot fi exercitate doar 
sub îndrumarea și în prezența 
personalului din organismul de 
supraveghere-gazdă. Personalul 
organismului de supraveghere asistat este 
supus legislației naționale a organismului 
de supraveghere-gazdă. Organismul de 
supraveghere-gazdă își asumă 
responsabilitatea pentru acțiunile 
personalului organismului de 
supraveghere asistat.

eliminat

Or. en

Justificare

Scopul prezentului paragraf nu este pe deplin clar. Dacă un stat membru permite delegarea 
de competențe către organismele altor state membre, atunci nu mai este nevoie de un temei 
juridic al UE pentru acest lucru. Cu toate acestea, dacă un stat membru are competența de a 
face acest lucru, are dreptul, prin urmare, și să stabilească condițiile și procedurile specifice. 
Având în vedere lipsa valorii adăugate și principiul subsidiarității, prezentul paragraf ar 
trebui eliminat.

Amendamentul 181
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să specifice 
formatele și procedurile pentru asistența 

eliminat
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reciprocă prevăzută la prezentul articol. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Articolul nu implică în mod obligatoriu un act de punere în aplicare, deoarece sarcinile 
organismelor de supraveghere sunt clar definite.

Amendamentul 182
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să specifice 
formatele și procedurile pentru asistența 
reciprocă prevăzută la prezentul articol. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 183
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii care sunt stabiliți pe teritoriul 
Uniunii iau măsurile tehnice și 
organizatorice corespunzătoare pentru a 

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii care sunt stabiliți pe teritoriul 
Uniunii iau măsurile tehnice și 
organizatorice corespunzătoare pentru a 
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gestiona riscurile pentru securitatea 
serviciilor de asigurare a încrederii pe care 
le prestează. Având în vedere stadiul 
actual al tehnologiei, aceste măsuri 
garantează că nivelul securității este
corespunzător gradului de risc. În special, 
se iau măsuri pentru a preveni și minimiza 
impactul incidentelor legate de securitate și 
pentru a informa părțile interesate cu 
privire la efectele negative ale oricăror 
incidente.

gestiona riscurile pentru securitatea 
serviciilor de asigurare a încrederii pe care 
le prestează. Având în vedere dezvoltarea 
tehnologică, aceste măsuri respectă pe 
deplin drepturile privind protecția datelor 
și garantează un nivel al securității 
corespunzător gradului de risc. În special, 
se iau măsuri pentru a preveni și minimiza 
impactul incidentelor legate de securitate și 
pentru a informa părțile interesate cu 
privire la efectele negative ale oricăror 
incidente semnificative.

Or. en

Justificare

Menționarea dezvoltării tehnologice pare mai potrivită și descrie mai bine procesul 
permanent de adaptare la noile tehnologii. De asemenea, „stadiul actual al tehnologiei” ar 
putea fi înțeles greșit drept „cea mai bună tehnologie disponibilă”, ceea ce ar elimina 
factorul cost și ar crea obligații disproporționate pentru prestatorii de servicii, iar dispoziția 
nu vizează probabil acest lucru. În fine, ar trebuie raportate doar incidentele semnificative, 
pentru a evita crearea unor obligații disproporționate și copleșirea cu informații a 
utilizatorilor.

Amendamentul 184
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 16 
alineatul (1), orice prestator de servicii de 
asigurare a încrederii poate prezenta
organismului de supraveghere raportul 
unui audit privind securitatea efectuat de 
un organism independent recunoscut 
pentru a confirma faptul că au fost luate 
măsuri de securitate corespunzătoare.

Fără a aduce atingere articolului 16 
alineatul (1), orice prestator de servicii de 
asigurare a încrederii prezintă
organismului de supraveghere, fără 
întârzieri nejustificate și cel târziu la 6 
luni de la începerea activităților sale,
raportul unui audit privind conformitatea
efectuat de un organism independent 
recunoscut pentru a confirma faptul că au 
fost luate măsuri de securitate 
corespunzătoare.

Or. en
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Justificare

Având în vedere cerințele privind fiabilitatea și siguranța impuse serviciilor de asigurare a 
încrederii, ar trebui efectuat întotdeauna un audit obligatoriu privind conformitatea.

Amendamentul 185
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii notifică, fără întârzieri 
nejustificate și, dacă este posibil, în 
termen de cel mult 24 de ore după ce au 
aflat, organismului de supraveghere 
competent, organismului național 
competent pentru securitatea informațiilor 
și altor părți terțe relevante, precum 
autoritățile pentru protecția datelor, orice 
încălcare a securității sau pierdere a 
integrității care are un impact semnificativ 
asupra serviciului de asigurare a încrederii 
prestat și asupra datelor cu caracter 
personal păstrate de acesta.

(1)Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii notifică, fără întârzieri 
nejustificate după ce au aflat, organismului 
de supraveghere competent și, după caz,
organismului național competent pentru 
securitatea informațiilor și altor părți terțe 
relevante, precum autoritățile pentru 
protecția datelor, orice încălcare a 
securității sau pierdere a integrității care 
are un impact semnificativ asupra 
serviciului de asigurare a încrederii prestat.

Or. en

Justificare

Pot exista cazuri în care nu este necesar să se notifice toate autoritățile menționate. Un 
termen precis nu pare să fie oportun și nu este prevăzut nici în propunerea Comisiei de 
directivă privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a 
informației în Uniune. De asemenea, trimiterile la datele cu caracter personal sunt 
redundante, deoarece aceste notificări privind încălcările sunt reglementate în propunerea de 
regulament general privind protecția datelor. Orice abatere sau normele care se suprapun ar 
putea genera confuzie și insecuritate juridică cu privire la obligațiile prestatorilor de servicii.

Amendamentul 186
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, în special dacă o încălcare a 
securității sau o pierdere a integrității se 
referă la două sau mai multe state membre, 
organismul de supraveghere în cauză 
informează organismele de supraveghere 
din alte state membre și Agenția 
Europeană pentru Securitatea Rețelelor 
Informatice și a Datelor (ENISA).

După caz, în special dacă o încălcare a 
securității sau o pierdere a integrității se 
referă la două sau mai multe state membre, 
organismul de supraveghere în cauză 
informează organismele de supraveghere 
din aceste state membre și Agenția 
Europeană pentru Securitatea Rețelelor 
Informatice și a Datelor (ENISA).

Or. en

Amendamentul 187
Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de supraveghere în cauză
poate, de asemenea, să informeze publicul 
sau să solicite prestatorului de servicii de 
asigurare a încrederii să facă acest lucru, în 
cazul în care consideră că dezvăluirea 
încălcării servește interesului public.

Organismul de supraveghere în cauză
informează, de asemenea, publicul sau
solicită prestatorului de servicii de 
asigurare a încrederii să facă acest lucru, în 
cazul în care consideră că dezvăluirea 
încălcării servește interesului public.

Or. en

Amendamentul 188
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de supraveghere în cauză 
poate, de asemenea, să informeze publicul 
sau să solicite prestatorului de servicii de 
asigurare a încrederii să facă acest lucru, în 
cazul în care consideră că dezvăluirea 

Organismul de supraveghere în cauză, 
după consultarea prestatorului de servicii 
de asigurare a încrederii, poate, de 
asemenea, să informeze publicul sau să 
solicite prestatorului de servicii de 
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încălcării servește interesului public. asigurare a încrederii să facă acest lucru, în 
cazul în care consideră că dezvăluirea 
încălcării servește interesului public.

Or. en

Justificare

Deși decizia finală privind informarea publicului ar trebui să îi aparțină autorității publice, 
prestatorul de servicii ar trebui, de asemenea, să fie consultat. Situația prestatorului de 
servicii i-ar putea permite să evalueze mai bine impactul încălcării asupra utilizatorilor și 
consecințele privind investigarea/remedierea incidentului.

Amendamentul 189
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În scopul punerii în aplicare a 
alineatelor (1) și (2), organismul de 
supraveghere competent are competența de 
a emite instrucțiuni obligatorii pentru 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii.

(4) În scopul asigurării conformității cu 
alineatele (1) și (2), organismul de 
supraveghere competent are competența de 
a emite instrucțiuni obligatorii pentru 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii.

Or. en

Amendamentul 190
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
38, privind definirea mai precisă a 
măsurilor menționate la alineatul (1).

eliminat

Or. en
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Justificare

Combinat cu următorul alineat.

Amendamentul 191
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească
circumstanțele, formatele și procedurile, 
inclusiv termenele, aplicabile în sensul 
alineatelor (1) - (3). Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

(6) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească mai 
precis măsurile menționate la alineatul 
(1), precum și formatele și procedurile, 
inclusiv termenele, aplicabile în sensul 
alineatelor (1) - (3). Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Aceste măsuri ar trebui adoptate sub formă de acte de punere în aplicare.

Amendamentul 192
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt auditați de către un 
organism independent recunoscut o dată pe 
an pentru a se confirma că atât ei, cât și 
serviciile calificate de asigurare a încrederii 
pe care le prestează îndeplinesc cerințele 
stabilite în prezentul regulament și prezintă 
organismului de supraveghere raportul care 
rezultă în urma auditului privind 

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt auditați de către un 
organism independent recunoscut o dată pe 
an pentru a se confirma că atât ei, cât și 
serviciile calificate de asigurare a încrederii 
pe care le prestează îndeplinesc cerințele 
stabilite în prezentul regulament și prezintă 
organismului de supraveghere raportul care 
rezultă în urma auditului privind 
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securitatea. securitatea. Pentru a se asigura în 
permanență independența auditului, un 
prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat poate fi auditat 
maximum doi ani la rând de către același 
organism.

Or. de

Amendamentul 193
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt auditați de către un 
organism independent recunoscut o dată pe 
an pentru a se confirma că atât ei, cât și 
serviciile calificate de asigurare a încrederii 
pe care le prestează îndeplinesc cerințele 
stabilite în prezentul regulament și prezintă 
organismului de supraveghere raportul 
care rezultă în urma auditului privind 
securitatea.

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt auditați o dată pe 
an de către un organism independent 
recunoscut a cărui competență de a
efectua auditul a fost demonstrată pentru 
a se confirma că atât ei, cât și serviciile 
calificate de asigurare a încrederii pe care 
le prestează îndeplinesc cerințele stabilite 
în prezentul regulament și publică raportul 
care rezultă în urma auditului privind 
securitatea și îl transmit organismului de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 194
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt auditați de către un 
organism independent recunoscut o dată pe 
an pentru a se confirma că atât ei, cât și 

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt auditați de către un 
organism independent recunoscut o dată la 
doi ani și după efectuarea unor modificări 
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serviciile calificate de asigurare a încrederii 
pe care le prestează îndeplinesc cerințele 
stabilite în prezentul regulament și prezintă 
organismului de supraveghere raportul care 
rezultă în urma auditului privind
securitatea.

tehnologice sau organizaționale 
semnificative pentru a se confirma că atât 
ei, cât și serviciile calificate de asigurare a 
încrederii pe care le prestează îndeplinesc 
cerințele stabilite în prezentul regulament 
și prezintă organismului de supraveghere 
raportul care rezultă în urma auditului 
privind conformitatea.

Or. en

Justificare

Raportul nu ar trebui să se limiteze doar la cerințele privind securitatea, ci ar trebui să 
includă și toate cerințele pe care prestatorii de servicii de asigurare a încrederii calificați 
trebuie să le respecte în temeiul prezentului regulament. De asemenea, prezentarea unui 
raport o dată la doi ani ar trebui să fie o măsură suficientă și proporțională, având în vedere 
sarcinile administrative și financiare implicate. Cu toate acestea, în caz de modificări 
semnificative, ar trebui realizat un audit pentru a garanta că modificările nu afectează 
conformitatea.

Amendamentul 195
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
organismul de supraveghere poate, în orice 
moment, să auditeze prestatorii de servicii 
de asigurare a încrederii calificați pentru a 
confirma că atât ei, cât și serviciile 
calificate de asigurare a încrederii prestate 
de aceștia continuă să îndeplinească 
condițiile stabilite în prezentul regulament, 
fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la o 
solicitare din partea Comisiei. Organismul 
de supraveghere informează autoritățile 
pentru protecția datelor cu privire la 
rezultatele auditurilor sale, în cazul în care 
par să fi fost încălcate normele de protecție 
a datelor cu caracter personal.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), în 
cazul în care există îndoieli justificate,
organismul de supraveghere poate, în orice 
moment, să auditeze prestatorii de servicii 
de asigurare a încrederii calificați pentru a 
confirma că atât ei, cât și serviciile 
calificate de asigurare a încrederii prestate 
de aceștia continuă să îndeplinească 
condițiile stabilite în prezentul regulament, 
fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la o 
solicitare din partea unui organism de 
supraveghere dintr-un alt stat membru.
Organismul de supraveghere informează 
autoritățile pentru protecția datelor cu 
privire la rezultatele auditurilor sale, în 
cazul în care par să fi fost încălcate 
normele de protecție a datelor cu caracter 
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personal.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că astfel de audituri nu pot fi realizate arbitrar, ci ar trebui să se 
bazeze pe indicații justificate privind lipsa conformității. Mențiunea „la cererea Comisiei” a 
fost eliminată deoarece organismele de supraveghere pot evalua mai bine necesitatea unui 
astfel de audit.

Amendamentul 196
Christian Engström

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de supraveghere are 
competența de a da instrucțiuni obligatorii 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii calificați pentru a remedia orice 
nerespectare a cerințelor indicate în 
raportul auditului privind securitatea.

(3) Organismul de supraveghere are 
competența de a da instrucțiuni obligatorii 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii calificați pentru a remedia orice 
nerespectare a cerințelor indicate în 
raportul auditului privind securitatea.
Aceste instrucțiuni se pun la dispoziția 
publicului.

Or. en

Amendamentul 197
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de supraveghere are 
competența de a da instrucțiuni obligatorii 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii calificați pentru a remedia orice 
nerespectare a cerințelor indicate în
raportul auditului privind securitatea.

(3) Organismul de supraveghere are 
competența de a da instrucțiuni obligatorii 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii calificați pentru a remedia orice 
nerespectare a cerințelor prevăzute în
prezentul regulament.
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Or. en

Justificare

Formularea originală ar însemna că organismul de supraveghere ar avea doar competența 
de a emite instrucțiuni obligatorii pe baza auditului privind securitatea. Nu este clar de ce 
aceste competențe ar trebui limitate la această sursă de informații.

Amendamentul 198
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu trimitere la alineatul (3), în cazul în 
care prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii calificat nu remediază orice 
astfel de nerespectare într-un termen 
stabilit de către organismul de 
supraveghere, acesta își pierde statutul de 
calificat și este informat de către
organismul de supraveghere că statutul său 
va fi modificat în consecință în listele 
sigure menționate la articolul 18.

(4) Cu trimitere la alineatul (3), în cazul în 
care prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii calificat nu remediază orice 
astfel de nerespectare într-un termen 
stabilit de către organismul de 
supraveghere, care nu poate depăși trei 
luni, organismul de supraveghere este 
obligat să retragă statutul de calificat al 
prestatorului de servicii de asigurare a 
încrederii, să înregistreze acest lucru fără 
întârziere în listele sigure în conformitate 
cu articolul 18 și să informeze prestatorul 
de servicii de asigurare a încrederii cu 
privire la această modificare de statut.

Or. de

Amendamentul 199
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească
circumstanțele, procedurile și formatele 
aplicabile în sensul alineatelor (1), (2) și

(6) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească 
procedurile și formatele aplicabile în sensul 
alineatelor (1), (2) și (4). Actele respective 
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(4). Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2).

de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 200
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Supravegherea prestatorilor de servicii de 

asigurare a încrederii
Pentru a facilita supravegherea exercitată 
de organismul de supraveghere, astfel 
cum se prevede la articolul 13 alineatul 
(2) litera (a), prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii informează 
organismul de supraveghere cu privire la 
intenția lor de a începe prestarea unui 
serviciu de asigurare a încrederii, precum 
și cu privire la măsurile tehnice și 
organizatorice adoptate pentru 
gestionarea riscurilor legate de 
securitatea serviciilor de asigurare a 
încrederii pe care le prestează, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (1).

Or. fr

Justificare

Corectare de către raportoarea pentru aviz a amendamentului său 35, în care cuvântul 
„calificat” a fost introdus din greșeală. Justificare amendament 35: Raportoarea pentru aviz 
dorește să introducă acest articol nou pentru a facilita supravegherea prestatorilor de 
servicii de asigurare a încrederii (mai exact, a prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii necalificați) de către organismul de supraveghere și pentru a garanta un nivel 
minim al valorii juridice a serviciilor necalificate de asigurare a încrederii.
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Amendamentul 201
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați notifică organismului 
de supraveghere intenția lor de a începe
prestarea unui serviciu de asigurare a 
încrederii calificat și prezintă organismului 
de supraveghere un raport al auditului 
privind securitatea efectuat de un 
organism independent recunoscut, astfel 
cum este prevăzut la articolul 16 alineatul
(1). Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați pot începe să furnizeze 
serviciul de asigurare a încrederii calificat 
după ce au prezentat organismului de 
supraveghere notificarea și raportul 
auditului privind securitatea.

(1) În cazul în care prestatorii de servicii 
de asigurare a încrederii intenționează să 
înceapă prestarea de servicii calificate de
asigurare a încrederii, ei prezintă 
organismului de supraveghere notificarea 
intenției lor împreună cu un raport de 
evaluare a conformității furnizat de către
un organism de evaluare a conformității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 16 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 202
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați notifică organismului 
de supraveghere intenția lor de a începe 
prestarea unui serviciu de asigurare a 
încrederii calificat și prezintă organismului 
de supraveghere un raport al auditului 
privind securitatea efectuat de un organism 
independent recunoscut, astfel cum este 
prevăzut la articolul 16 alineatul (1).
Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați pot începe să furnizeze 
serviciul de asigurare a încrederii calificat 

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii notifică organismului de 
supraveghere intenția lor de a presta un
serviciu de asigurare a încrederii calificat și 
prezintă organismului de supraveghere un 
raport al auditului privind securitatea 
efectuat de un organism independent 
recunoscut, astfel cum este prevăzut la 
articolul 16 alineatul (1).



PE508.270v01-00 82/140 AM\933270RO.doc

RO

după ce au prezentat organismului de 
supraveghere notificarea și raportul 
auditului privind securitatea.

Or. en

Justificare

Prestarea serviciilor calificate de asigurare a încrederii ar trebui să fie condiționată de un 
proces de verificare pozitiv.

Amendamentul 203
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați notifică organismului 
de supraveghere intenția lor de a începe 
prestarea unui serviciu de asigurare a 
încrederii calificat și prezintă organismului 
de supraveghere un raport al auditului 
privind securitatea efectuat de un organism 
independent recunoscut, astfel cum este 
prevăzut la articolul 16 alineatul (1).
Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați pot începe să furnizeze 
serviciul de asigurare a încrederii calificat 
după ce au prezentat organismului de 
supraveghere notificarea și raportul 
auditului privind securitatea.

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați notifică organismului 
de supraveghere intenția lor de a începe 
prestarea unui serviciu de asigurare a 
încrederii calificat și prezintă organismului 
de supraveghere un raport al auditului 
privind securitatea efectuat de un organism 
independent recunoscut, astfel cum este 
prevăzut la articolul 16 alineatul (1).
Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați pot începe să furnizeze 
serviciul de asigurare a încrederii calificat 
după ce au prezentat organismului de 
supraveghere notificarea și raportul 
auditului privind securitatea, iar 
organismul de supraveghere a certificat 
conformitatea în sensul alineatului (3) de 
la prezentul articol.

Or. de

Amendamentul 204
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De îndată ce documentele relevante 
sunt prezentate organismului de 
supraveghere în conformitate cu alineatul 
(1), prestatorii de servicii calificați sunt 
incluși în listele sigure menționate la 
articolul 18, indicând că notificarea a fost 
prezentată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 205
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De îndată ce documentele relevante 
sunt prezentate organismului de 
supraveghere în conformitate cu alineatul
(1), prestatorii de servicii calificați sunt 
incluși în listele sigure menționate la 
articolul 18, indicând că notificarea a fost 
prezentată.

(2) De îndată ce documentele relevante 
sunt prezentate în conformitate cu alineatul
(1), organismul de supraveghere verifică 
conformitatea cu cerințele din prezentul 
regulament a prestatorului de servicii de 
asigurare a încrederii și a serviciilor de 
asigurare a încrederii care urmează să fie 
prestate de acesta. Dacă procesul de 
verificare confirmă conformitatea, 
organismul de supraveghere acordă 
statutul de prestator de servicii de 
asigurare a încrederii calificat, iar 
prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii calificat poate începe să 
presteze serviciile calificate de asigurare a 
încrederii.

Or. en

Justificare

Prestarea serviciilor calificate de asigurare a încrederii ar trebui să fie condiționată de un 
proces de verificare pozitiv.
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Amendamentul 206
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de supraveghere verifică 
respectarea de către prestatorul de servicii 
de asigurare a încrederii calificat și de 
către serviciile calificate de asigurare a 
încrederii prestate de acesta a cerințelor 
regulamentului.

eliminat

Or. en

Justificare

Combinat cu alineatele (1) și (2).

Amendamentul 207
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de supraveghere verifică 
respectarea de către prestatorul de servicii 
de asigurare a încrederii calificat și de către 
serviciile calificate de asigurare a încrederii 
prestate de acesta a cerințelor 
regulamentului.

Organismul de supraveghere verifică 
respectarea de către prestatorul de servicii 
de asigurare a încrederii calificat și de către 
serviciile calificate de asigurare a încrederii 
prestate de acesta a cerințelor 
regulamentului. Rezultatul verificării 
trebuie comunicat prestatorului de servicii 
de asigurare a încrederii în termen de o 
lună de la primirea notificării, precum și 
a raportului auditului privind prestatorul 
de servicii de asigurare a încrederii.

Or. de
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Amendamentul 208
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de supraveghere verifică 
respectarea de către prestatorul de servicii 
de asigurare a încrederii calificat și de 
către serviciile calificate de asigurare a 
încrederii prestate de acesta a cerințelor
regulamentului.

Organismul de supraveghere verifică 
respectarea de către prestatorul de servicii 
de asigurare a încrederii și de către 
serviciile de asigurare a încrederii prestate 
de acesta a cerințelor prezentului 
regulament. Dacă se confirmă 
conformitatea, organismul de 
supraveghere acordă prestatorului de 
servicii de asigurare a încrederii statutul 
de calificat și indică acest statut în listele 
sigure menționate la articolul 18, în 
termen de cel mult o lună de la notificare, 
în conformitate cu alineatul (1).

Or. en

Justificare

Ar trebui să se asigure realizarea unor controale adecvate înainte ca un prestator de servicii 
să poată începe prestarea unor servicii calificate de asigurare a încrederii.

Amendamentul 209
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă verificarea dă naștere unor 
concluzii pozitive, organismul de 
supraveghere indică statutul de calificat 
al prestatorilor de servicii calificați și al 
serviciilor calificate de asigurare a 
încrederii pe care aceștia le prestează în 
listele sigure, în termen de cel mult o lună 
de la notificare, în conformitate cu 
alineatul (1).

eliminat
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Or. en

Amendamentul 210
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă verificarea dă naștere unor concluzii 
pozitive, organismul de supraveghere 
indică statutul de calificat al prestatorilor 
de servicii calificați și al serviciilor 
calificate de asigurare a încrederii pe care 
aceștia le prestează în listele sigure, în 
termen de cel mult o lună de la notificare, 
în conformitate cu alineatul (1).

Dacă procesul de verificare dă naștere 
unor concluzii pozitive, organismul de 
supraveghere indică statutul de calificat al 
prestatorilor de servicii calificați și al 
serviciilor calificate de asigurare a 
încrederii pe care aceștia le prestează în 
listele sigure, fără întârzieri nejustificate 
și în termen de cel mult două săptămâni.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că procesul de verificare poate dura până la trei luni, termenul de 
publicare ar trebui să fie relativ scurt.

Amendamentul 211
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care verificarea nu este 
încheiată în termen de o lună, organismul 
de supraveghere informează prestatorul de 
servicii de asigurare a încrederii calificat, 
specificând motivele întârzierii și termenul 
în care se încheie verificarea.

În cazul în care verificarea nu este 
încheiată în termen de o lună, organismul 
de supraveghere informează prestatorul de 
servicii de asigurare a încrederii calificat, 
specificând motivele întârzierii și termenul 
în care se încheie verificarea. Perioada 
totală nu poate depăși 3 luni.

Or. en
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Justificare

Având în vedere faptul că începerea prestării serviciilor depinde de verificare, ar trebui 
introdus un termen limită pentru organismul de supraveghere.

Amendamentul 212
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un serviciu de asigurare a încrederii 
calificat care a făcut obiectul notificării 
menționate la alineatul (1) nu poate fi 
refuzat pentru îndeplinirea unei proceduri 
sau formalități administrative de către 
organismul din sectorul public în cauză 
pentru că nu a fost inclus în listele 
menționate la alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Verificarea ar trebui introdusă ca o condiție pentru prestarea serviciilor de asigurare a 
încrederii calificate.

Amendamentul 213
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un serviciu de asigurare a încrederii 
calificat care a făcut obiectul notificării 
menționate la alineatul (1) nu poate fi 
refuzat pentru îndeplinirea unei proceduri 
sau formalități administrative de către 
organismul din sectorul public în cauză 
pentru că nu a fost inclus în listele

(4) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați pot începe să furnizeze 
serviciul de asigurare a încrederii calificat
după indicarea în listele sigure a 
statutului menționat la alineatul (3).
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menționate la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 214
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească
circumstanțele, formatele și procedurile în 
sensul alineatelor (1), (2) și (3). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească 
formatele și procedurile în sensul 
alineatelor (1), (2) și (3). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 215
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru instituie, menține 
și publică liste sigure cu informații 
referitoare la prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii calificați pentru care 
este competent, împreună cu informații 
referitoare la serviciile calificate de 
asigurare a încrederii prestate de aceștia.

(1) Fiecare stat membru instituie, menține 
și publică liste sigure cu informații 
referitoare la prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii calificați pentru care 
este competent, împreună cu informații 
referitoare la serviciile calificate de 
asigurare a încrederii prestate de aceștia.
Aceste liste sigure cuprind în mod 
obligatoriu o prezentare cronologică 
retrospectivă pe cinci ani a modificărilor 
anterioare ale statutului de calificat al 
unui prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat.
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Or. de

Amendamentul 216
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre instituie, mențin și 
publică, în mod sigur, listele sigure 
semnate sau sigilate electronic prevăzute la 
alineatul (1), într-o formă adecvată pentru 
prelucrarea automată.

(2) Statele membre instituie, mențin și 
publică, în mod sigur, listele sigure 
semnate sau sigilate electronic prevăzute la 
alineatul (1), într-o formă adecvată pentru 
prelucrarea automată atât a listei propriu-
zise, cât și a certificatelor individuale.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că aplicațiile pot prelucra certificatele, lucru care este necesar în practică 
pentru validare.

Amendamentul 217
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind definirea informațiilor 
menționate la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

Un act delegat nu pare necesar; prin urmare, informațiile respective au fost incluse în actul 
de punere în aplicare menționat la alineatul (6).
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Amendamentul 218
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească 
specificațiile tehnice și formatele pentru 
listele sigure aplicabile în sensul alineatelor
(1) - (4). Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2).

(6) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să precizeze 
informațiile menționate la alineatul 
respectiv și să definească specificațiile 
tehnice și formatele pentru listele sigure 
aplicabile în sensul alineatelor (1) - (4).
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 219
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când emite un certificat calificat, un 
prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat verifică, prin mijloace 
corespunzătoare și în conformitate cu 
legislația națională, identitatea și, atunci 
când este cazul, calitățile speciale ale 
persoanei fizice sau juridice căreia i s-a 
emis un certificat calificat.

Atunci când emite un certificat calificat, un 
prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat verifică, prin mijloace 
corespunzătoare și în conformitate cu 
legislația națională și cu legislația Uniunii, 
identitatea și, atunci când este cazul, 
calitățile speciale ale persoanei fizice sau 
juridice căreia i s-a emis un certificat 
calificat.

Or. en

Justificare

Clarificare.
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Amendamentul 220
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) își asumă răspunderea pentru daune 
prin menținerea de resurse financiare 
suficiente sau printr-un sistem adecvat de 
asigurări de răspundere;

(b) își ia măsuri adecvate de precauție în 
ceea ce privește răspunderea sa pentru 
daune în temeiul prezentului regulament, 
în special prin menținerea de resurse 
financiare suficiente sau prin instituirea 
unui sistem de asigurări de răspundere;

Or. en

Justificare

Formularea inițială părea să impună o răspundere prestatorului de servicii, deși dispoziția ar 
trebui doar să prevadă obligativitatea măsurilor de precauție.

Amendamentul 221
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) înainte de stabilirea unei relații 
contractuale, informează orice persoană 
care dorește să utilizeze un serviciu de 
asigurare a încrederii calificat de clauzele 
și condițiile exacte privind utilizarea acelui 
serviciu;

(c) înainte de stabilirea unei relații 
contractuale, informează orice persoană 
care dorește să utilizeze un serviciu de 
asigurare a încrederii calificat de clauzele 
și condițiile exacte privind utilizarea acelui 
serviciu, inclusiv orice restricție impusă 
utilizării sale;

Or. en

Amendamentul 222
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) utilizează sisteme și produse demne de 
încredere care sunt protejate împotriva 
modificărilor și garantează siguranța 
tehnică și fiabilitatea procesului susținut de 
acestea;

(d) utilizează sisteme și produse care sunt 
protejate împotriva modificărilor
neautorizate și garantează siguranța 
tehnică și fiabilitatea procesului susținut de 
acestea;

Or. en

Justificare

Deși „demn de încredere” ar putea implica un standard mai înalt, sistemul trebuie să se 
conformeze, în definitiv, cerințelor de la prezentul alineat. Nu este clar dacă „demn de 
încredere” reprezintă o cerință suplimentară în sine. Pentru clarificare, modificările 
autorizate ar trebui să fie posibile.

Amendamentul 223
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) utilizează sisteme demne de încredere
pentru a stoca datele care le sunt furnizate, 
într-o formă care poate fi verificată, astfel 
încât:

(e) utilizează sisteme pentru a stoca datele 
care le sunt furnizate, într-o formă care 
poate fi verificată, astfel încât:

Or. en

Justificare

Deși „demn de încredere” ar putea implica un standard mai înalt, sistemul trebuie să se 
conformeze, în definitiv, cerințelor de la prezentul alineat. Nu este clar dacă „demn de 
încredere” reprezintă o cerință suplimentară în sine.

Amendamentul 224
Malcolm Harbour
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera e – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acestea sunt disponibile publicului pentru 
cercetări numai în cazul în care a fost 
obținut consimțământul persoanei căreia i-
au fost emise datele,

– acestea sunt disponibile publicului pentru 
cercetări numai în cazul în care a fost 
obținut consimțământul persoanei la care 
se referă datele,

Or. en

Amendamentul 225
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera e – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acestea sunt disponibile publicului pentru 
cercetări numai în cazul în care a fost 
obținut consimțământul persoanei căreia i-
au fost emise datele,

– acestea sunt disponibile publicului pentru 
cercetări numai în cazul în care legislația 
națională sau legislația Uniunii permite 
acest lucru sau în cazul în care a fost 
obținut consimțământul persoanei căreia i-
au fost emise datele,

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că legislația existentă la nivel național sau la nivelul Uniunii ar putea 
impune sau permite publicarea.

Amendamentul 226
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) înregistrează pentru o perioadă de timp 
corespunzătoare toate informațiile 

(g) înregistrează pentru o perioadă de timp 
corespunzătoare, indiferent dacă 
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relevante referitoare la datele emise și 
primite de către prestatorul de servicii de 
asigurare a încrederii calificat, în special în 
scopul de a furniza dovezi în procedurile 
judiciare. Aceste înregistrări pot fi 
efectuate în mod electronic;

prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii calificat a încetat furnizarea de 
servicii calificate de asigurare a 
încrederii, toate informațiile relevante 
referitoare la datele emise și primite de 
către prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii calificat, în special în scopul de a 
furniza dovezi în procedurile judiciare.
Aceste înregistrări pot fi efectuate în mod 
electronic;

Or. en

Justificare

Este important ca informațiile relevante să rămână accesibile chiar dacă prestatorul de 
servicii și-a încetat activitatea.

Amendamentul 227
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați care emit certificate 
calificate înregistrează în baza lor de date 
de certificate revocarea certificatului în 
zece minute după această revocare.

(3) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați care emit certificate 
calificate înregistrează revocarea 
certificatului în baza lor de date de 
certificate în aceeași zi lucrătoare în care 
revocarea a intrat în vigoare, iar dacă 
revocarea a intrat în vigoare la sfârșit de 
săptămână sau într-o zi de sărbătoare 
legală, aceștia înregistrează revocarea în 
următoarea zi lucrătoare.

Or. en

Amendamentul 228
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați care emit certificate 
calificate înregistrează în baza lor de date 
de certificate revocarea certificatului în 
zece minute după această revocare.

(3) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați care emit certificate 
calificate înregistrează în baza lor de date 
de certificate revocarea certificatului fără 
întârzieri nejustificate.

Or. en

Amendamentul 229
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu privire la alineatul (3), prestatorii de 
servicii de asigurare a încrederii calificați 
care emit certificate calificate furnizează 
oricărui beneficiar informații cu privire la 
valabilitatea sau revocarea statutului de 
certificate calificate emise de aceștia.
Aceste informații sunt puse la dispoziție în 
orice moment cel puțin pe baza unui 
certificat în mod automat, fiabil, gratuit și 
eficient.

(4) Cu privire la alineatul (3), prestatorii de 
servicii de asigurare a încrederii calificați 
care emit certificate calificate furnizează 
oricărui beneficiar informații cu privire la 
valabilitatea sau revocarea statutului de 
certificate calificate emise de aceștia.
Aceste informații sunt puse la dispoziție în 
orice moment cel puțin pe baza unui 
certificat în mod automat.

Or. en

Justificare

Nu este clar ce înseamnă exact „eficient” și „fiabil”. „Puse la dispoziție în orice moment” 
presupune deja fiabilitate. În plus, spre deosebire de serviciile publice, soluțiile private nu pot 
fi întotdeauna gratuite. Părțile care utilizează astfel de servicii ar trebui să aibă libertatea de 
a-și alege modelul de afaceri pe care se bazează.

Amendamentul 230
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
sisteme și produse demne de încredere.
Conformitatea cu cerințele prevăzute la 
articolul 19 este presupusă atunci când 
sistemele și produsele demne de încredere 
respectă standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
sisteme și produse demne de încredere.
Comisia se asigură că se ține în mod 
corespunzător seama de punctele de 
vedere ale părților interesate, de preferat 
sub forma unei evaluări a impactului, 
atunci când definește standardele ce vor fi 
utilizate în scopul prezentului regulament. 
Conformitatea cu cerințele prevăzute la 
articolul 19 este presupusă atunci când 
sistemele și produsele demne de încredere 
respectă standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 231
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
sisteme și produse demne de încredere. 
Conformitatea cu cerințele prevăzute la 
articolul 19 este presupusă atunci când 
sistemele și produsele demne de încredere 
respectă standardele respective. Actele 

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
sisteme și produse a căror conformitate cu 
cerințele prevăzute la articolul 19 este 
presupusă. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
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respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Scopul ar trebui să îl reprezinte elaborarea de standarde care sunt conforme cerințelor 
stabilite în regulament. Nu este clar dacă „demn de încredere” reprezintă o cerință 
suplimentară în sine. Nu este nicio diferență din punct de vedere juridic între un sistem care 
îndeplinește cerința X și un sistem demn de încredere care îndeplinește cerința X. Dimpotrivă, 
standardele pentru sistemele „demne de încredere” ar putea da falsa impresie că alte sisteme 
care îndeplinesc aceleași cerințe, dar nu și standardele respective nu sunt demne de 
încredere.

Amendamentul 232
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Unei semnături electronice nu i se 
refuză efectul juridic și posibilitatea de a fi
acceptată ca dovadă în procedurile 
judiciare doar din motiv că este sub formă 
electronică.

(1) Unui document care poartă o 
semnătură electronică nu i se refuză 
posibilitatea de a fi acceptat ca dovadă în 
procedurile judiciare doar din motiv că este 
sub formă electronică.

Or. de

Amendamentul 233
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Unei semnături electronice nu i se 
refuză efectul juridic și posibilitatea de a fi 

(1) Semnătura electronică are efect juridic 
și poate fi acceptată ca dovadă în 
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acceptată ca dovadă în procedurile 
judiciare doar din motiv că este sub formă
electronică.

procedurile judiciare. Trebuie să se țină 
seama de faptul că semnătura electronică
calificată prezintă un nivel de securitate 
mai ridicat față de cel al altor tipuri de 
semnătură electronică.

Or. en

Justificare

Având în vedere dificultățile legate de traducerea în engleză a versiunii franceze a 
amendamentului 43 prezentat de raportoarea pentru aviz, raportoarea s-a decis să depună un 
nou amendament în engleză pentru a reformula prezentul alineat.

Amendamentul 234
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O semnătură electronică calificată are 
efectul juridic echivalent al unei 
semnături olografe.

(2) Un document electronic care poartă o 
semnătură electronică calificată este
echivalent cu un document care poartă o 
semnătură olografă în cazul în care 
legislația națională sau legislația Uniunii 
nu prevede altceva. Prezenta dispoziție nu 
aduce atingere posibilității de a exclude 
utilizarea documentelor electronice în 
temeiul unui acord contractual.

Or. de

Amendamentul 235
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O semnătură electronică calificată are 
efectul juridic echivalent al unei semnături

(2) O semnătură electronică calificată
îndeplinește cerințele legale ale unei 



AM\933270RO.doc 99/140 PE508.270v01-00

RO

olografe. semnături în ceea ce privește datele în 
format electronic în aceeași măsură în 
care o semnătură olografă îndeplinește 
cerințele în ceea ce privește datele scrise 
sau tipărite pe hârtie;

Or. en

Justificare

Formularea din cadrul Directivei 1999/93/CE pare să țină mai bine seama de diferitele 
formate și cerințe procedurale de la nivel național.

Amendamentul 236
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O semnătură electronică calificată are 
efectul juridic echivalent al unei semnături 
olografe.

(2) O semnătură electronică calificată cu o 
marcă temporală electronică calificată are 
efectul juridic echivalent al unei semnături 
olografe.

Or. en

Amendamentul 237
Marita Ulvskog, Anna Hedh

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O semnătură electronică calificată are 
efectul juridic echivalent al unei semnături 
olografe.

(2) O semnătură electronică are efectul 
juridic echivalent al unei semnături 
olografe.

Or. en
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Amendamentul 238
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O semnătură electronică calificată 
valabilă constituie dovada prima facie a 
autenticității și integrității documentelor 
electronice cu care este asociată.

Or. de

Justificare

Termenul „valabil” se referă la articolul 25 alineatul (1) din propunerea de regulament. O 
semnătură dobândește o valoare probatorie deosebită doar dacă poate fi validată.

Amendamentul 239
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Semnăturile electronice calificate sunt 
recunoscute și acceptate în toate statele 
membre.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere alineatul anterior, nu este clar care este efectul juridic al acestui alineat.

Amendamentul 240
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3



AM\933270RO.doc 101/140 PE508.270v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Semnăturile electronice calificate sunt 
recunoscute și acceptate în toate statele 
membre.

(3) Semnăturile electronice calificate sunt 
recunoscute și acceptate de organismele 
publice în toate statele membre.

Or. de

Amendamentul 241
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Semnăturile electronice calificate sunt 
recunoscute și acceptate în toate statele 
membre.

(3) Semnăturile electronice calificate sunt 
recunoscute și acceptate în statele membre
și în instituțiile Uniunii.

Or. en

Amendamentul 242
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă se solicită o semnătură 
electronică cu un nivel de asigurare a 
securității sub cel al semnăturii electronice 
calificate, în special de un stat membru 
pentru a accesa un serviciu online oferit de 
un organism din sectorul public pe baza 
unei evaluări adecvate a riscurilor 
implicate într-un astfel de serviciu, sunt 
recunoscute și acceptate toate semnăturile 
electronice care au cel puțin același nivel 
de asigurare a securității.

(4) Dacă se acceptă o semnătură 
electronică cu un nivel de asigurare a 
securității sub cel al semnăturii electronice 
calificate, în special de un stat membru sau 
de instituțiile Uniunii pentru a accesa un 
serviciu online oferit de un organism din 
sectorul public pe baza unei evaluări 
adecvate a riscurilor implicate într-un astfel 
de serviciu, sunt recunoscute și acceptate și
semnăturile electronice calificate.

Or. en
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Amendamentul 243
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă se solicită o semnătură electronică 
cu un nivel de asigurare a securității sub 
cel al semnăturii electronice calificate, în 
special de un stat membru pentru a accesa 
un serviciu online oferit de un organism 
din sectorul public pe baza unei evaluări 
adecvate a riscurilor implicate într-un astfel 
de serviciu, sunt recunoscute și acceptate 
toate semnăturile electronice care au cel 
puțin același nivel de asigurare a 
securității.

(4) Dacă se solicită o semnătură electronică 
cu un nivel de asigurare a securității sub 
cel al semnăturii electronice calificate de 
un stat membru pentru a accesa un serviciu 
online oferit de un organism din sectorul 
public pe baza unei evaluări adecvate a 
riscurilor implicate într-un astfel de 
serviciu, sunt recunoscute și acceptate
pentru a accesa respectivul serviciu online
toate semnăturile electronice care au cel 
puțin același nivel de asigurare a 
securității.

Or. de

Amendamentul 244
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă se solicită o semnătură electronică 
cu un nivel de asigurare a securității sub 
cel al semnăturii electronice calificate, în 
special de un stat membru pentru a accesa 
un serviciu online oferit de un organism 
din sectorul public pe baza unei evaluări 
adecvate a riscurilor implicate într-un astfel 
de serviciu, sunt recunoscute și acceptate
toate semnăturile electronice care au cel 
puțin același nivel de asigurare a 
securității.

(4) Dacă se solicită o semnătură electronică 
cu un nivel de asigurare a securității sub 
cel al semnăturii electronice calificate de 
un stat membru pentru a accesa un serviciu 
online oferit de un organism din sectorul 
public pe baza unei evaluări adecvate a 
riscurilor implicate într-un astfel de 
serviciu, sunt recunoscute toate semnăturile 
electronice care au cel puțin același nivel 
de asigurare a securității.

Or. en
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Justificare

Nu este clar dacă „recunoscute” și „acceptate” reprezintă două concepte diferite și dacă 
acestea au efecte juridice diferite. Cuvintele „în special” sunt eliminate, deoarece acest 
alineat, la fel ca și următorul, se referă numai la serviciile publice. Părțile private ar trebui 
să poată folosi orice nivel de securitate asupra căruia cad de acord.

Amendamentul 245
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 în ceea ce privește definirea diferitelor 
niveluri de securitate a semnăturii 
electronice menționate la alineatul (4).

eliminat

Or. en

Justificare

Combinat cu alineatul (7).

Amendamentul 246
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de securitate ale semnăturii 
electronice. Conformitatea cu nivelul de 
securitate definit într-un act delegat adoptat 
în temeiul alineatului (6) este presupusă 
atunci când o semnătură electronică 
îndeplinește standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de securitate ale semnăturii 
electronice. Comisia se asigură că se ține 
în mod corespunzător seama de punctele 
de vedere ale părților interesate, de 
preferat sub forma unei evaluări a 
impactului, atunci când definește
standardele ce vor fi utilizate în scopul 
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în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

prezentului regulament. Conformitatea cu 
nivelul de securitate definit într-un act 
delegat adoptat în temeiul alineatului (6) 
este presupusă atunci când o semnătură 
electronică îndeplinește standardele 
respective. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 247
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de securitate ale semnăturii
electronice. Conformitatea cu nivelul de 
securitate definit într-un act delegat 
adoptat în temeiul alineatului (6) este 
presupusă atunci când o semnătură 
electronică îndeplinește standardele 
respective. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(7) Comisia stabilește, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, definiții ale 
diferitelor niveluri de securitate ale 
semnăturilor electronice menționate la 
alineatul (4) și numere de referință ale 
standardelor pentru nivelurile de securitate 
ale semnăturilor electronice.
Conformitatea cu un nivel de securitate 
definit este presupusă atunci când o 
semnătură electronică îndeplinește 
standardele respective. Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en
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Justificare

Actele de punere în aplicare par mai adecvate.

Amendamentul 248
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Certificatele calificate pentru semnătura 
electronică nu fac obiectul niciunei cerințe
obligatorii în plus față de cerințele 
prevăzute în anexa I.

(2) Certificatele calificate pentru semnătura 
electronică pentru utilizare 
transfrontalieră nu fac obiectul niciunei 
cerințe obligatorii în plus față de cerințele 
prevăzute în anexa I.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie în continuare posibil să se impună statelor membre cerințe suplimentare, 
precum atribute pentru anumite profesii. Statele membre ar trebui însă să-și adapteze 
sistemele pentru tranzacțiile transfrontaliere.

Amendamentul 249
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind definirea mai precisă a 
cerințelor prevăzute în anexa I.

eliminat

Or. en

Justificare

Un act de punere în aplicare pare mai adecvat, prin urmare, acest alineat a fost combinat cu 
următorul alineat.
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Amendamentul 250
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru semnătura 
electronică. În cazul în care un certificat 
calificat pentru semnătura electronică 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa I. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru semnătura 
electronică. Comisia se asigură că se ține
în mod corespunzător seama de punctele 
de vedere ale părților interesate, de 
preferat sub forma unei evaluări a 
impactului, atunci când definește 
standardele ce vor fi utilizate în scopul 
prezentului regulament. În cazul în care 
un certificat calificat pentru semnătura 
electronică îndeplinește standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute în anexa I. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 251
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru semnătura 
electronică. În cazul în care un certificat 
calificat pentru semnătura electronică 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa I. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să indice cerințele 
stabilite în anexa I și să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru semnătura 
electronică. În cazul în care un certificat 
calificat pentru semnătura electronică 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa I. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Un act de punere în aplicare pare mai adecvat. Prin urmare, alineatul anterior a fost 
combinat cu acesta.

Amendamentul 252
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate. În cazul în care un 
dispozitiv de creare a semnăturilor 
electronice calificat îndeplinește 
standardele respective, se presupune că 
respectă cerințele prevăzute în anexa II.
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate. Comisia se asigură 
că se ține în mod corespunzător seama de 
punctele de vedere ale părților interesate, 
de preferat sub forma unei evaluări a 
impactului, atunci când definește 
standardele ce vor fi utilizate în scopul 
prezentului regulament. În cazul în care 
un dispozitiv de creare a semnăturilor 
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alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

electronice calificat îndeplinește 
standardele respective, se presupune că 
respectă cerințele prevăzute în anexa II.
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 253
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate pot fi certificate de 
organisme publice sau private adecvate 
desemnate de statele membre, cu condiția 
ca acestea să fi fost supuse unui proces de 
evaluare a securității efectuat în 
conformitate cu una din normele pentru 
evaluarea securității produselor tehnologiei 
informației incluse pe o listă care este 
stabilită de Comisie prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1) Dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate pot fi certificate de 
organisme publice sau private adecvate 
desemnate de statele membre, cu condiția 
ca acestea să fi fost supuse unui proces de 
evaluare a securității efectuat în 
conformitate cu una din normele pentru 
evaluarea securității produselor tehnologiei 
informației incluse pe o listă care este 
stabilită de Comisie prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Comisia se 
asigură că se ține în mod corespunzător 
seama de punctele de vedere ale părților 
interesate, de preferat sub forma unei 
evaluări a impactului, atunci când 
definește standardele ce vor fi utilizate în 
scopul prezentului regulament. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
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Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 254
Marielle Gallo

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate pot fi certificate de 
organisme publice sau private adecvate
desemnate de statele membre, cu condiția 
ca acestea să fi fost supuse unui proces de 
evaluare a securității efectuat în 
conformitate cu una din normele pentru 
evaluarea securității produselor tehnologiei 
informației incluse pe o listă care este 
stabilită de Comisie prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1) Dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate trebuie certificate de 
organisme publice sau private de 
certificare desemnate de statele membre,
după un proces de evaluare a securității 
efectuat în conformitate cu una din 
normele pentru evaluarea securității 
produselor tehnologiei informației incluse 
pe o listă care este stabilită de Comisie prin 
intermediul actelor de punere în aplicare.
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. fr

Justificare

Procesul de certificare reprezintă o etapă fundamentală în dispozitivul de securitate al 
serviciilor electronice. Dacă procesul respectiv nu este obligatoriu, este improbabil ca 
prestatorii de servicii să recurgă la acesta. Or, o parte care invocă validarea unui serviciu de 
asigurare a încrederii are nevoie să știe dacă dispozitivul de creare a semnăturilor este demn 
de încredere. Din acest motiv, certificarea obligatorie de către un organism de certificare 
este esențială.
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Amendamentul 255
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
validarea semnăturilor electronice 
calificate. În cazul în care validarea 
semnăturilor electronice calificate 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
la alineatul (1). Actele respective de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(3) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
validarea semnăturilor electronice 
calificate. Comisia se asigură că se ține în 
mod corespunzător seama de punctele de 
vedere ale părților interesate, de preferat 
sub forma unei evaluări a impactului, 
atunci când definește standardele ce vor fi 
utilizate în scopul prezentului regulament. 
În cazul în care validarea semnăturilor 
electronice calificate îndeplinește 
standardele respective, se presupune că 
respectă cerințele prevăzute la alineatul (1).
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 256
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) permite beneficiarilor să primească 
rezultatul procesului de validare în mod 

(b) permite beneficiarilor să primească 
rezultatul procesului de validare într-un
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automat, fiabil, eficient și care poartă 
semnătura electronică avansată sau sigiliul 
electronic avansat al prestatorului care 
oferă serviciul de validare calificat.

mod automat care poartă semnătura 
electronică avansată sau sigiliul electronic 
avansat al prestatorului care oferă serviciul 
de validare calificat.

Or. en

Justificare

Nu este clar ce înseamnă „eficient și fiabil”. În orice caz, această chestiune ar trebui să 
depindă de modelul de afaceri al prestatorului de servicii, deoarece este în interesul acestuia 
să ofere utilizatorilor servicii eficiente și fiabile.

Amendamentul 257
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
serviciul de validare calificat menționat la 
alineatul (1). În cazul în care serviciul de 
validare pentru semnătura electronică 
calificată îndeplinește standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute la alineatul (1) litera
(b). Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
serviciul de validare calificat menționat la 
alineatul (1). Comisia se asigură că se ține
în mod corespunzător seama de punctele 
de vedere ale părților interesate, de 
preferat sub forma unei evaluări a 
impactului, atunci când definește 
standardele ce vor fi utilizate în scopul 
prezentului regulament. În cazul în care 
serviciul de validare pentru semnătura 
electronică calificată îndeplinește 
standardele respective, se presupune că 
respectă cerințele prevăzute la alineatul (1) 
litera (b). Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en
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Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 258
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru
păstrarea semnăturilor electronice 
calificate. În cazul în care dispozițiile 
pentru păstrarea semnăturilor electronice 
calificate îndeplinesc standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute la alineatul (1). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
păstrarea semnăturilor electronice 
calificate. Comisia se asigură că se ține în 
mod corespunzător seama de punctele de 
vedere ale părților interesate, de preferat 
sub forma unei evaluări a impactului, 
atunci când definește standardele ce vor fi 
utilizate în scopul prezentului regulament.
În cazul în care dispozițiile pentru 
păstrarea semnăturilor electronice calificate 
îndeplinesc standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
la alineatul (1). Actele respective de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 259
Andreas Schwab
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Propunere de regulament
Articolul 28 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectele juridice ale sigiliilor electronice Efectele probatorii ale sigiliilor electronice

Or. de

Amendamentul 260
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se refuză efectul juridic al unui 
sigiliu electronic și posibilitatea de a fi 
acceptat ca dovadă în procedurile judiciare 
doar din motiv că este sub formă 
electronică.

(1) Unui document care poartă un sigiliu 
electronic nu i se refuză posibilitatea de a
fi acceptat ca dovadă în procedurile 
judiciare doar din motiv că este sub formă 
electronică.

Or. de

Amendamentul 261
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Legislația națională sau acordul între 
părți poate conferi sigiliului electronic 
sau sigiliului electronic calificat efecte 
juridice suplimentare care depășesc sfera 
prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 262
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un sigiliu electronic calificat
beneficiază de prezumția juridică de a 
garanta originea și integritatea datelor de
care este legat.

(2) Un sigiliu electronic calificat valabil 
constituie dovada prima facie a 
autenticității și integrității documentelor 
electronice cu care este asociat. Nu se 
aduce atingere dispozițiilor naționale în 
materie de procuri și reprezentare.

Or. de

Amendamentul 263
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un sigiliu electronic calificat
beneficiază de prezumția juridică de a 
garanta originea și integritatea datelor de 
care este legat.

(2) Un sigiliu electronic calificat are 
efectul juridic echivalent al unui sigiliu 
fizic.

Or. en

Justificare

În anumite cazuri sigiliile fizice sunt valabile doar împreună cu o semnătură olografă. Ar 
trebui să se asigure faptul că sigiliilor electronice nu li se va conferi un statut juridic mai 
înalt decât cel al sigiliilor fizice. Acesta din urmă ar trebui să fie definit de fiecare stat 
membru.

Amendamentul 264
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un sigiliu electronic calificat
beneficiază de prezumția juridică de a 
garanta originea și integritatea datelor de 
care este legat.

(2) Un sigiliu electronic calificat asigură 
identitatea celui care l-a creat și 
integritatea datelor de care este legat.

Or. en

Justificare

O „prezumție juridică” ar însemna mai mult decât efectul unei semnături electronice. În plus, 
termenul de „origine” pare a fi un concept juridic prea vag, deoarece are legătură și cu 
dreptul național procedural și comercial în ceea ce privește agențiile, declarațiile de intenție 
etc.

Amendamentul 265
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un sigiliu electronic calificat este 
recunoscut și acceptat în toate statele 
membre.

(3) Un sigiliu electronic calificat este 
recunoscut și acceptat de organismele 
publice în toate statele membre.

Or. de

Amendamentul 266
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un sigiliu electronic calificat este 
recunoscut și acceptat în toate statele
membre.

(3) Un sigiliu electronic calificat valabil
este recunoscut și acceptat în toate
serviciile publice ale statelor membre și în 
instituțiile Uniunii.
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Or. en

Amendamentul 267
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un sigiliu electronic calificat este 
recunoscut și acceptat în toate statele 
membre.

(3) Un sigiliu electronic calificat este 
recunoscut în toate statele membre.

Or. en

Justificare

Diferența dintre „recunoscut” și „acceptat” nu e clară. Acest alineat, spre deosebire de 
dispozițiile aferente privind semnăturile electronice, nu este eliminat, deoarece conceptul de 
sigiliu (electronic) nu există în toate statele membre.

Amendamentul 268
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă se solicită un nivel de asigurare a 
securității sigiliului electronic sub cel al 
sigiliului electronic calificat, în special de 
un stat membru pentru a accesa un serviciu 
online oferit de un organism din sectorul 
public pe baza unei evaluări adecvate a 
riscurilor implicate de un astfel de serviciu, 
sunt acceptate toate sigiliile electronice 
care au cel puțin același nivel de asigurare 
a securității.

(4) Dacă se solicită un nivel de asigurare a 
securității sigiliului electronic sub cel al 
sigiliului electronic calificat de un stat 
membru pentru a accesa un serviciu online 
oferit de un organism din sectorul public pe 
baza unei evaluări adecvate a riscurilor 
implicate de un astfel de serviciu, sunt 
acceptate pentru a accesa respectivul 
serviciu online toate sigiliile electronice 
care au cel puțin același nivel de asigurare 
a securității.

Or. de
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Amendamentul 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă se solicită un nivel de asigurare a 
securității sigiliului electronic sub cel al 
sigiliului electronic calificat, în special de 
un stat membru pentru a accesa un serviciu 
online oferit de un organism din sectorul 
public pe baza unei evaluări adecvate a 
riscurilor implicate de un astfel de serviciu, 
sunt acceptate toate sigiliile electronice
care au cel puțin același nivel de 
asigurare a securității.

(4) Dacă se acceptă un nivel de asigurare a 
securității sigiliului electronic sub cel al 
sigiliului electronic calificat, în special de 
un stat membru pentru a accesa un serviciu 
online oferit de un organism din sectorul 
public pe baza unei evaluări adecvate a 
riscurilor implicate de un astfel de serviciu, 
sunt acceptate și sigiliile electronice
calificate.

Or. en

Amendamentul 270
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă se solicită un nivel de asigurare a 
securității sigiliului electronic sub cel al 
sigiliului electronic calificat, în special de 
un stat membru pentru a accesa un serviciu 
online oferit de un organism din sectorul 
public pe baza unei evaluări adecvate a 
riscurilor implicate de un astfel de serviciu, 
sunt acceptate toate sigiliile electronice 
care au cel puțin același nivel de asigurare 
a securității.

(4) Dacă se solicită un nivel de asigurare a 
securității sigiliului electronic sub cel al 
sigiliului electronic calificat de un stat 
membru pentru a accesa un serviciu online 
oferit de un organism din sectorul public pe 
baza unei evaluări adecvate a riscurilor 
implicate de un astfel de serviciu, sunt 
acceptate toate sigiliile electronice care au 
cel puțin același nivel de asigurare a 
securității.

Or. en
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Justificare

Cuvintele „în special” sunt eliminate, deoarece acest alineat, la fel ca și următorul, se referă 
numai la serviciile publice. Părțile private ar trebui să poată folosi orice nivel de securitate 
asupra căruia cad de acord.

Amendamentul 271
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu solicită pentru a 
accesa un serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public un sigiliu 
electronic la un nivel de asigurare a 
securității mai ridicat decât cel al sigiliilor 
electronice calificate.

(5) Statele membre nu solicită pentru
accesul transfrontalier la un serviciu 
online oferit de un organism din sectorul 
public un sigiliu electronic la un nivel de 
asigurare a securității mai ridicat decât cel 
al sigiliilor electronice calificate.

Or. de

Amendamentul 272
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu solicită pentru a 
accesa un serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public un sigiliu 
electronic la un nivel de asigurare a 
securității mai ridicat decât cel al sigiliilor 
electronice calificate.

(5) Statele membre nu solicită pentru a 
accesa un serviciu online transfrontalier
oferit de un organism din sectorul public 
un sigiliu electronic la un nivel de 
asigurare a securității mai ridicat decât cel 
al sigiliilor electronice calificate.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil ca la nivel pur național să fie stabilite cerințe suplimentare. Acest 
lucru nu poate însă împiedica efectuarea tranzacțiilor transfrontaliere.
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Amendamentul 273
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 în ceea ce privește definirea diferitelor 
niveluri de asigurare a securității sigiliilor 
electronice menționate la alineatul (4).

eliminat

Or. en

Justificare

Un act de punere în aplicare pare mai adecvat, acest alineat fiind combinat cu următorul 
alineat.

Amendamentul 274
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de asigurare a securității sigiliilor 
electronice. Conformitatea cu nivelul de 
asigurare a securității definit într-un act 
delegat adoptat în temeiul alineatului (6) 
este presupusă atunci când un sigiliu 
electronic îndeplinește standardele 
respective. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de asigurare a securității sigiliilor 
electronice. Comisia se asigură că se ține 
în mod corespunzător seama de punctele 
de vedere ale părților interesate, de 
preferat sub forma unei evaluări a 
impactului, atunci când definește 
standardele ce vor fi utilizate în scopul 
prezentului regulament. Conformitatea cu 
nivelul de asigurare a securității definit 
într-un act delegat adoptat în temeiul 
alineatului (6) este presupusă atunci când 
un sigiliu electronic îndeplinește 
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standardele respective. Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 275
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de asigurare a securității sigiliilor 
electronice. Conformitatea cu nivelul de 
asigurare a securității definit într-un act 
delegat adoptat în temeiul alineatului (6) 
este presupusă atunci când un sigiliu 
electronic îndeplinește standardele 
respective. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească 
diferite niveluri de securitate ale sigiliilor 
electronice menționate la alineatul (4) și 
să stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru nivelurile de asigurare 
a securității sigiliilor electronice.
Conformitatea cu nivelul de asigurare a 
securității definit într-un act delegat 
adoptat în temeiul alineatului (6) este 
presupusă atunci când un sigiliu electronic 
îndeplinește standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Un act de punere în aplicare pare mai adecvat.
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Amendamentul 276
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice nu fac obiectul niciunei cerințe 
obligatorii în plus față de cerințele 
prevăzute în anexa III.

(2) Certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice utilizate la nivel 
transfrontalier nu fac obiectul niciunei 
cerințe obligatorii în plus față de cerințele 
prevăzute în anexa III.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil să se introducă cerințe specifice în cazul utilizării la nivel național.

Amendamentul 277
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice. În cazul în care un certificat 
calificat pentru sigiliul electronic 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa III. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice. Comisia se asigură că se ține
în mod corespunzător seama de punctele 
de vedere ale părților interesate, de 
preferat sub forma unei evaluări a 
impactului, atunci când definește 
standardele ce vor fi utilizate în scopul 
prezentului regulament. În cazul în care 
un certificat calificat pentru sigiliul 
electronic îndeplinește standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute în anexa III. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
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în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 278
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 32 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectul juridic al mărcii temporale 
electronice

Efectul probatoriu al mărcii temporale 
electronice

Or. de

Amendamentul 279
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Nu se refuză efectul juridic al unei 
mărci temporale electronice și
posibilitatea de a fi acceptată ca dovadă în 
procedurile judiciare doar din motiv că este 
sub formă electronică.

(1) Unui document care poartă o marcă 
temporală electronică nu i se refuză 
posibilitatea de a fi acceptat ca dovadă în 
procedurile judiciare doar din motiv că este 
sub formă electronică.

Or. de
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Amendamentul 280
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Marca temporală electronică calificată
beneficiază de o prezumție juridică de a 
garanta timpul pe care îl indică și
integritatea datelor la care se raportează 
timpul indicat.

(2) O marcă temporală electronică 
calificată constituie dovada prima facie a 
corectitudinii timpului pe care îl indică și
a integrității documentelor electronice cu
care este asociată.

Or. de

Amendamentul 281
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O marcă temporală electronică 
calificată este recunoscută și acceptată în 
toate statele membre.

(3) O marcă temporală electronică 
calificată este recunoscută și acceptată de 
organismele publice în toate statele 
membre.

Or. de

Amendamentul 282
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
exactitatea legăturii între timp și date și 
exactitatea sursei timpului indicat. În cazul 

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru
exactitatea legăturii între timp și date și 
exactitatea sursei timpului indicat. Comisia 
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în care exactitatea legăturii între timp și 
date și exactitatea sursei timpului indicat 
îndeplinesc standardele respective, se 
presupune că se respectă cerințele 
prevăzute la alineatul (1). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

se asigură că se ține în mod corespunzător 
seama de punctele de vedere ale părților 
interesate, de preferat sub forma unei 
evaluări a impactului, atunci când 
definește standardele ce vor fi utilizate în 
scopul prezentului regulament. În cazul în 
care exactitatea legăturii între timp și date 
și exactitatea sursei timpului indicat 
îndeplinesc standardele respective, se 
presupune că se respectă cerințele 
prevăzute la alineatul (1). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 283
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efecte juridice și acceptarea documentelor 
electronice

Efecte probatorii ale documentelor 
electronice

Or. de

Amendamentul 284
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1



AM\933270RO.doc 125/140 PE508.270v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un document electronic este considerat 
echivalent cu un document pe suport de 
hârtie și admisibil ca dovadă în 
procedurile judiciare, având în vedere 
nivelul său de asigurare a autenticității și 
integrității.

(1) Unui document electronic nu i se 
refuză posibilitatea de a fi acceptat ca 
dovadă în procedurile judiciare doar din 
motiv că este sub formă electronică.

Or. de

Amendamentul 285
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un document electronic este considerat 
echivalent cu un document pe suport de 
hârtie și admisibil ca dovadă în 
procedurile judiciare, având în vedere 
nivelul său de asigurare a autenticității și 
integrității.

(1) Nu se refuză efectul juridic al unui
document electronic și posibilitatea de a fi 
acceptat ca dovadă în procedurile judiciare
doar din motiv că este sub formă 
electronică.

Or. en

Justificare

Aliniere la abordarea adoptată de Comisie pentru semnăturile, sigiliile și mărcile temporale 
electronice. În principiu, documentele electronice ar trebui să aibă același efect juridic ca 
documentele pe suport de hârtie care poartă o semnătură olografă sau un sigiliu fizic. 
Formularea actuală se referă la nivelul de autenticitate și integritate, al cărui sens nu este pe 
deplin clar.

Amendamentul 286
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un document electronic este considerat
echivalent cu un document pe suport de 
hârtie și admisibil ca dovadă în procedurile 
judiciare, având în vedere nivelul său de 
asigurare a autenticității și integrității.

(1) Un document electronic este considerat 
admisibil ca dovadă în procedurile 
judiciare, având în vedere nivelul său de 
asigurare a autenticității și integrității.

Or. en

Justificare

Există cazuri în care sunt necesare documentele originale, pe suport de hârtie, și în care s-ar 
putea să nu fie adecvat să se acorde documentelor electronice aceeași valabilitate juridică. 
Această chestiune ar trebui să fie reglementată, în ultimă instanță, de dreptul național.

Amendamentul 287
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un document electronic este considerat 
echivalent cu un document pe suport de 
hârtie și admisibil ca dovadă în procedurile 
judiciare, având în vedere nivelul său de 
asigurare a autenticității și integrității.

(1) Un document electronic este considerat 
echivalent cu un document pe suport de 
hârtie și admisibil ca dovadă în procedurile 
judiciare, în funcție de nivelul său de 
asigurare a autenticității și integrității.

Or. fr

Amendamentul 288
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un document care poartă o semnătură 
electronică calificată sau un sigiliu 
electronic calificat al persoanei care este 

eliminat
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competentă să emită documentul relevant 
beneficiază de prezumția juridică a 
autenticității și integrității sale, cu 
condiția ca documentul să nu conțină 
niciun element dinamic capabil să 
modifice automat documentul.

Or. de

Justificare

Eliminarea alineatelor (2)-(4), deoarece efectele juridice ale documentelor care poartă o 
semnătură electronică calificată sau un sigiliu electronic calificat sunt reglementate suficient 
deja la articolul 20 alineatul (2a) și la articolul 28 alineatul (2), astfel încât articolul 34 
alineatul (2) este inutil.

Amendamentul 289
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un document care poartă o semnătură 
electronică calificată sau un sigiliu 
electronic calificat al persoanei care este 
competentă să emită documentul relevant
beneficiază de prezumția juridică a 
autenticității și integrității sale, cu 
condiția ca documentul să nu conțină 
niciun element dinamic capabil să 
modifice automat documentul.

(2) Un document care poartă o semnătură 
electronică calificată sau un sigiliu 
electronic calificat al persoanei care este 
competentă să emită documentul relevant
are efectul juridic echivalent al unui 
document pe suport de hârtie care poartă 
o semnătură olografă sau un sigiliu fizic, 
cu condiția ca documentul să nu conțină 
niciun element care să îi permită să fie 
modificat automat sau manual.

Or. en

Justificare

Documentele care poartă o semnătură electronică calificată sau un sigiliu electronic calificat 
ar trebui să aibă același efect juridic ca documentele pe suport de hârtie care poartă o 
semnătură olografă sau un sigiliu fizic. În plus, integritatea documentului ar trebui garantată 
prin excluderea posibilității de modificare ulterioară a documentului în mod automat sau 
manual. Referirea inițială doar la modificările automate este insuficientă.
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Amendamentul 290
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un document care poartă o semnătură 
electronică calificată sau un sigiliu 
electronic calificat al persoanei care este 
competentă să emită documentul relevant
beneficiază de prezumția juridică a 
autenticității și integrității sale, cu condiția 
ca documentul să nu conțină niciun 
element dinamic capabil să modifice 
automat documentul.

(2) Un document care poartă o semnătură 
electronică calificată sau un sigiliu 
electronic calificat beneficiază de 
prezumția juridică a autenticității și 
integrității sale, cu condiția ca documentul 
să nu conțină niciun element dinamic 
capabil să modifice automat documentul.

Or. en

Justificare

Un document semnat sau sigilat electronic ar trebui să beneficieze de prezumția de 
autenticitate și integritate. Cu toate acestea, nu poate exista o astfel de prezumție în ceea ce 
privește persoana care a semnat documentul sau competența acesteia de a semna documentul 
respectiv.

Amendamentul 291
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un document care poartă o semnătură 
electronică calificată sau un sigiliu 
electronic calificat al persoanei care este 
competentă să emită documentul relevant 
beneficiază de prezumția juridică a
autenticității și integrității sale, cu condiția 
ca documentul să nu conțină niciun 
element dinamic capabil să modifice 
automat documentul.

(2) Un document sau o copie certificată 
electronic a acestuia care poartă o 
semnătură electronică calificată valabilă
sau un sigiliu electronic calificat valabil al 
persoanei care este competentă să emită 
documentul relevant sau, respectiv, să 
autorizeze copia certificată beneficiază de 
prezumția juridică a originii și integrității 
sale, cu condiția ca documentul să nu 
conțină niciun element dinamic capabil să 
modifice automat documentul.
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Or. en

Amendamentul 292
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când un document original sau 
o copie certificată este necesar(ă) pentru 
prestarea unui serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public, sunt 
acceptate în alte state membre fără cerințe 
suplimentare cel puțin documentele 
electronice emise de persoanele care sunt 
competente să emită documentele 
relevante și care sunt considerate a fi 
originale sau copii certificate în 
conformitate cu legislația națională a 
statului membru de origine.

eliminat

Or. de

Justificare

Articolul 34 alineatul (3) ar pune sub semnul întrebării instrumentul apostilei, care și-a 
dovedit valoarea în ceea ce privește recunoașterea documentelor străine și care, în plus,  
trebuie redefinit de Comisie.

Amendamentul 293
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când un document original sau o 
copie certificată este necesar(ă) pentru 
prestarea unui serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public, sunt 
acceptate în alte state membre fără cerințe 
suplimentare cel puțin documentele 

(3) Atunci când un document original sau o 
copie certificată este necesar(ă) pentru 
prestarea unui serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public, sunt 
acceptate în alte state membre fără cerințe 
suplimentare cel puțin documentele 
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electronice emise de persoanele care sunt 
competente să emită documentele relevante 
și care sunt considerate a fi originale sau 
copii certificate în conformitate cu 
legislația națională a statului membru de 
origine.

electronice semnate sau sigilate în mod 
electronic de persoanele care sunt 
competente să emită documentele relevante 
și care sunt considerate a fi originale sau 
copii certificate în conformitate cu 
legislația națională a statului membru de 
origine.

Or. en

Amendamentul 294
Andreas Schwab, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
definească formatele semnăturilor și 
sigiliilor electronice care se acceptă ori de 
câte ori un document semnat sau sigilat 
este solicitat de un stat membru pentru 
prestarea unui serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public menționat la 
alineatul (2). Actele respective de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Amendamentul 295
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească
formatele semnăturilor și sigiliilor 

(4) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, definește formatele 
semnăturilor și sigiliilor electronice care se 
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electronice care se acceptă ori de câte ori 
un document semnat sau sigilat este 
solicitat de un stat membru pentru 
prestarea unui serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public menționat la 
alineatul (2). Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2).

acceptă ori de câte ori un document semnat 
sau sigilat este solicitat de un stat membru 
pentru prestarea unui serviciu online oferit 
de un organism din sectorul public 
menționat la alineatul (2). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Este important ca formatul semnăturilor și sigiliilor electronice acceptate să fie definit de 
Comisie, astfel încât prezentul regulament să își atingă în mod real obiectivele prin 
rezolvarea problemelor actuale.

Amendamentul 296
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectul juridic al unui serviciu de 
distribuție electronică

Efectul probatoriu al unui serviciu de 
distribuție electronică

Or. de

Amendamentul 297
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Datele trimise sau primite utilizând un 
serviciu de distribuție electronică sunt 
admisibile ca dovezi în procedurile 
judiciare cu privire la integritatea datelor 
și exactitatea datei și orei la care datele au 

(1) Datele trimise sau primite utilizând un 
serviciu de distribuție electronică sunt 
admisibile ca dovezi în procedurile 
judiciare.
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fost trimise sau primite de către un 
destinatar precizat.

Or. de

Amendamentul 298
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datele trimise sau primite utilizând un 
serviciu de distribuție electronică calificat
beneficiază de prezumția juridică a 
integrității datelor și preciziei datei și orei 
trimiterii sau primirii datelor indicate de 
sistemul de distribuție electronică calificat.

(2) Datele trimise sau primite utilizând un 
serviciu de distribuție electronică calificat
constituie dovada prima facie a 
autenticității datelor și corectitudinii datei 
și orei trimiterii sau primirii datelor 
indicate de sistemul de distribuție 
electronică calificat.

Or. de

Amendamentul 299
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Nu se aduce atingere Regulamentului 
(CE) nr. 1348/2000.

Or. de

Amendamentul 300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Legislația națională sau acordul între 
părți poate conferi serviciului de 
distribuție electronică efecte juridice 
suplimentare care depășesc sfera 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 301
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
procesele de trimitere și primire de date.
Conformitatea cu cerințele prevăzute la 
alineatul (1) este presupusă în cazul în care 
procesul de trimitere și primire de date 
îndeplinește standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
procesele de trimitere și primire de date.
Comisia se asigură că se ține în mod 
corespunzător seama de punctele de 
vedere ale părților interesate, de preferat 
sub forma unei evaluări a impactului, 
atunci când definește standardele ce vor fi 
utilizate în scopul prezentului regulament. 
Conformitatea cu cerințele prevăzute la 
alineatul (1) este presupusă în cazul în care 
procesul de trimitere și primire de date 
îndeplinește standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.
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Amendamentul 302
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Capitolul 3 – secțiunea 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autentificarea unui site internet eliminat

Or. en

Justificare

Nu este clar care este valoarea adăugată în cazul creării unor certificate europene pentru 
site-urile internet într-un mediu online global. Există standarde în acest domeniu pe care 
utilizatorii le cunosc și care sunt folosite în mod curent. O serie de certificate suplimentare ar 
putea provoca o stare de confuzie în rândul utilizatorilor și ar crea o diferență de percepție în 
cazul site-urilor internet din afara Uniunii Europene.

Amendamentul 303
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat
Cerințe pentru certificatele calificate 
pentru autentificarea unui site internet
(1) Certificatele calificate pentru 
autentificarea unui site internet 
îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa 
IV.
(2) Certificatele calificate pentru 
autentificarea unui site internet sunt 
recunoscute și acceptate în toate statele 
membre.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind definirea mai precisă a 
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cerințelor prevăzute în anexa IV.
(4) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru certificatele calificate 
pentru autentificarea unui site internet. 
În cazul în care un certificat calificat 
pentru autentificarea unui site internet 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa IV. Actele respective de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Nu este clar care este valoarea adăugată în cazul creării unor certificate europene pentru 
site-urile internet într-un mediu online global. Există standarde în acest domeniu pe care 
utilizatorii le cunosc și care sunt folosite în mod curent. O serie de certificate suplimentare ar 
putea provoca o stare de confuzie în rândul utilizatorilor și ar crea o diferență de percepție în 
cazul site-urilor internet din afara Uniunii Europene.

Amendamentul 304
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru autentificarea 
unui site internet. În cazul în care un 
certificat calificat pentru autentificarea 
unui site internet îndeplinește standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute în anexa IV. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 

(4) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru autentificarea 
unui site internet. Comisia se asigură că se 
ține în mod corespunzător seama de 
punctele de vedere ale părților interesate, 
de preferat sub forma unei evaluări a 
impactului, atunci când definește 
standardele ce vor fi utilizate în scopul 
prezentului regulament. În cazul în care 
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menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

un certificat calificat pentru autentificarea 
unui site internet îndeplinește standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute în anexa IV. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.

Amendamentul 305
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul include o evaluare a evoluțiilor 
relevante în ceea ce privește identificarea, 
autentificarea și semnăturile electronice 
din statele membre și din țări terțe care 
sunt lidere în domeniu. Revizuirea 
analizează, inter alia, dacă trebuie 
modificat domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, pentru a ține 
seama de evoluția tehnologiilor, a pieței și 
a contextului legal în legătură cu 
serviciile de asigurare a încrederii.

Or. en

Amendamentul 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate, după caz, să completeze 
raportul cu propuneri vizând 
îmbunătățirea cadrului juridic, tehnic și 
organizatoric pentru furnizarea de servicii 
de asigurare a încrederii.

Or. en

Amendamentul 307
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Certificatele calificate emise în temeiul 
Directivei 1999/93/CE sunt considerate 
certificate calificate pentru semnături 
electronice în temeiul prezentului 
regulament până la expirare, dar nu mai 
mult de cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

(4) Certificatele calificate emise în temeiul 
Directivei 1999/93/CE sunt considerate 
certificate calificate pentru semnături 
electronice în temeiul prezentului 
regulament până la expirare, dar nu mai 
mult de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. de

Amendamentul 308
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un set de date care reprezintă fără 
ambiguitate semnatarul căruia i-a fost emis 
certificatul care include cel puțin numele 
semnatarului sau un pseudonim, care este 
identificat ca atare;

(c) un set de date care reprezintă fără 
ambiguitate semnatarul căruia i-a fost emis 
certificatul care include cel puțin (pentru 
țările care îl susțin) elementul unic de 
identificare al subiectului (adecvat pentru 
prelucrarea automată) și numele 
semnatarului sau un pseudonim, care este 
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identificat ca atare;

Or. en

Amendamentul 309
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) posibilitatea includerii, atunci când 
este cazul, a unei calități speciale a 
semnatarului, în funcție de utilizarea pe 
care urmează să o aibă certificatul;

Or. en

Justificare

Text preluat din Directiva 1999/93/CE. Atributele, deși nu sunt utilizate în toate statele 
membre, s-au dovedit a fi utile în anumite sectoare și ar trebui, prin urmare, să nu fie 
eliminate, căci altfel s-ar perturba practicile actuale care au la bază Directiva 1999/93/CE.

Amendamentul 310
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa 3 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un set de date care reprezintă fără 
ambiguitate persoana juridică căreia i s-a 
emis certificatul, care include cel puțin 
numele și numărul de înregistrare astfel 
cum se menționează în registrele oficiale;

(c) un set de date care reprezintă fără 
ambiguitate persoana juridică căreia i s-a 
emis certificatul, care include cel puțin 
numele și numărul de înregistrare astfel 
cum se menționează în registrele oficiale
(unic în contextul UE și adecvat pentru 
prelucrarea automată);

Or. en
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Amendamentul 311
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe pentru certificatele calificate 
pentru autentificarea unui site internet

eliminat

Certificatele calificate pentru 
autentificarea unui site internet conțin:
(a) o indicație, cel puțin într-o formă 
adecvată pentru prelucrarea automată, că 
certificatul a fost emis ca certificat 
calificat pentru autentificarea unui site 
internet;
(b) un set de date care reprezintă fără 
ambiguitate prestatorul de servicii de 
asigurare a încrederii calificat care emite 
certificatele calificate care include cel 
puțin statul membru în care este stabilit 
prestatorul respectiv și
– pentru o persoană juridică: numele și 
numărul de înregistrare astfel cum se 
menționează în registrele oficiale,
– pentru o persoană fizică: numele 
persoanei;
(c) un set de date care reprezintă fără 
ambiguitate persoana juridică căreia i s-a 
emis certificatul, care include cel puțin 
numele și numărul de înregistrare astfel 
cum se menționează în registrele oficiale;
(d) elemente ale adresei, care includ cel 
puțin orașul și statul membru, ale 
persoanei juridice căreia i s-a emis 
certificatul, astfel cum se menționează în 
registrele oficiale;
(e) numele domeniului gestionat de 
persoana juridică căreia i s-a emis 
certificatul;
(f) detalii privind începutul și sfârșitul 
perioadei de valabilitate a certificatului;
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(g) codul de identitate al certificatului 
care trebuie să fie unic pentru prestatorul 
de servicii de asigurare a încrederii 
calificat;
(h) semnătura electronică avansată sau 
sigiliul electronic avansat al prestatorului 
de servicii de asigurare a încrederii 
calificat emitent;
(i) locul în care certificatul care stă la 
baza semnăturii electronice avansate sau 
a sigiliului electronic avansat menționate 
la litera (g) este disponibil gratuit;
(j) localizarea serviciilor privind statutul 
valabilității certificatului care pot fi 
utilizate pentru a cunoaște statutul 
valabilității certificatului calificat.

Or. en

Justificare

Nu este clar care este valoarea adăugată în cazul creării unor certificate europene pentru 
site-urile internet într-un mediu online global. Există standarde în acest domeniu pe care 
utilizatorii le cunosc și care sunt folosite în mod curent. O serie de certificate suplimentare ar 
putea provoca o stare de confuzie în rândul utilizatorilor și ar crea o diferență de percepție în 
cazul site-urilor internet din afara Uniunii Europene.


