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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament vizează recunoașterea reciprocă a sistemelor notificate de 
identificare electronică, pe de o parte, și a serviciilor de asigurare a încrederii electronice, pe 
de altă parte. 

Scopul propunerii este de a completa cadrul legislativ existent și, mai ales, de a asigura un 
cadru transnațional și intersectorial complet pentru tranzacțiile electronice care beneficiază de 
securitate juridică și de un nivel fiabil de securitate. Această propunere se înscrie, de 
asemenea, în contextul Actului privind piața unică I și constituie, în acest sens, una dintre cele 
douăsprezece acțiuni esențiale pentru stimularea creșterii și consolidarea încrederii în piața 
unică.

Raportoarea pentru aviz dorește să facă următoarele observații:

Raportoarea pentru aviz susține textul propus de Comisie și alegerea unui regulament în locul 
unei directive, Directiva 99/93/CE, care nu viza decât semnăturile electronice și nu a avut 
efectul scontat. 

Raportoarea pentru aviz sprijină obiectivele generale ale propunerii de regulament, care are ca 
scop completarea pieței unice electronice din UE. În acest sens, propunerea întărește în mod 
semnificativ securitatea juridică a serviciilor de asigurare a încrederii, care reprezintă o 
condiție prealabilă necesară pentru creșterea numărului tranzacțiilor electronice, mai ales al 
tranzacțiilor electronice transfrontaliere. 

Propunerea va aduce o valoare adăugată nu numai administrațiilor naționale, având în vedere 
dezvoltarea e-Guvernării, ci și întreprinderilor, având în vedere, de exemplu, multiplicarea 
posibilităților de a avea acces la procedurile de achiziții publice online, dar și persoanelor 
fizice, care nu vor mai fi nevoite să se deplaseze, suportând astfel cheltuieli, de exemplu 
pentru a se înscrie la o universitate care se află departe de locul lor de domiciliu.

Fiind conștientă de piața serviciilor de asigurare a încrederii și de dezvoltarea considerabilă pe 
care aceasta o va suporta în următorul deceniu, raportoarea pentru aviz susține principiul 
neutralității tehnologice care se află la baza propunerii.

Cu toate acestea, raportoarea pentru aviz dorește să amintească faptul că problema identității 
electronice este complexă. Deși este indispensabilă o abordare care favorizează caracterul 
interoperabil al identităților electronice naționale, aceasta nu trebuie să se realizeze în 
detrimentul cerințelor de securitate aplicate sistemelor informatice și în detrimentul 
principiilor fundamentale legate de respectarea și protejarea vieții private, elemente necesare 
pentru dezvoltarea încrederii în mediul electronic.

Acesta este motivul pentru care raportoarea pentru aviz propune introducerea mai multor 
niveluri de securitate, condiție necesară pentru principiul recunoașterii reciproce. Astfel, va 
exista și un nivel de securitate minim, care va spori securitatea online.

În ceea ce privește responsabilitatea prestatorilor de servicii de asigurare a încrederii, 
raportoarea pentru aviz consideră că aceasta ar trebui să vizeze numai prestatorii de servicii de 
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asigurare a încrederii calificați, similar cu prevederile din Directiva 99/93/CE. 

În ceea ce privește controlul, raportoarea pentru aviz salută dispozițiile de la capitolul III 
secțiunea 2 din propunerea de regulament. Cu toate acestea, pentru a înlesni activitățile de 
supraveghere desfășurate de organele de control și pentru a garanta o consistență minimă a 
efectelor juridice ale serviciilor de asigurare a încrederii necalificate, raportoarea pentru aviz 
dorește să introducă pentru acestea din urmă obligația de a înștiința cu privire la intenția lor de 
a lansa un serviciu de asigurare a încrederii. 

Întrucât propunerea de regulament impune prestatorilor de servicii de asigurare a încrederii 
calificați numeroase cerințe de control și de securitate, raportoarea pentru aviz propune să se 
creeze, printr-un articol nou, o etichetă calificată de asigurare a încrederii „UE”. Această 
etichetă va putea fi folosită de către prestatorii de servicii de asigurare a încrederii calificați în 
prezentarea serviciilor lor calificate de asigurare a încrederii și în publicitatea pentru aceste 
servicii care satisfac cerințele din regulament. De asemenea, acest instrument le va ajuta 
prestatorilor de servicii de asigurare a încrederii calificați eligibili să se demarcheze de 
concurenții lor.

În sfârșit, întrucât consideră că numărul actelor delegate prevăzute în propunerea de 
regulament este prea mare, raportoarea pentru aviz formulează o serie de propuneri pentru a 
limita numărul acestora.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
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 

(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, ci să 
introducă mai multe niveluri de securitate 
care vor garanta un nivel comun minim al 
cerințelor de securitate. Obiectivul 
prezentului regulament este de a garanta 
că, pentru accesul la serviciile 
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și autentificarea electronică sigură. transfrontaliere online oferite de către 
statele membre, este posibilă identificarea 
și autentificarea electronică sigură.

Or. fr

Justificare

Spre deosebire de serviciile de asigurare a încrederii, care beneficiază de un nivel comun al 
cerințelor de securitate, Comisia nu a prevăzut nimic în acest sens pentru identitatea 
electronică. Raportoarea pentru aviz consideră că introducerea mai multor niveluri de 
securitate - și, prin urmare, a unui nivel de securitate comun - reprezintă o condiție necesară 
pentru principiul recunoașterii reciproce și va contribui în mod cert la creșterea nivelului de 
securitate în mediul electronic.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Trebuie să fie stabilite în regulament 
unele condiții cu privire la mijloacele de 
identificare electronică care trebuie să fie 
acceptate și la modul în care sistemele ar 
trebui să fie notificate. Acestea ar trebui să 
ajute statele membre să dobândească 
încrederea reciprocă necesară în sistemele 
lor de identificare electronică și să 
recunoască și să accepte reciproc 
mijloacele de identificare electronică care 
intră sub incidența sistemelor lor notificate. 
Ar trebui să se aplice principiul 
recunoașterii și acceptării reciproce în 
cazul în care statul membru care notifică 
îndeplinește condițiile de notificare, iar 
notificarea a fost publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. Totuși, 
accesul la aceste servicii online și 
furnizarea lor finală către solicitant ar 
trebui să fie strâns legate de dreptul de a 
primi astfel de servicii în condițiile stabilite 
de legislația națională.

(13) Trebuie să fie stabilite în regulament 
unele condiții cu privire la mijloacele de 
identificare electronică care trebuie să fie 
acceptate și la modul în care sistemele ar
trebui să fie notificate. Acestea ar trebui să 
ajute statele membre să dobândească 
încrederea reciprocă necesară în sistemele 
lor de identificare electronică și să 
recunoască și să accepte reciproc 
mijloacele de identificare electronică care 
intră sub incidența sistemelor lor notificate. 
Ar trebui să se aplice principiul 
recunoașterii și acceptării reciproce în 
cazul în care statul membru care notifică 
îndeplinește condițiile de notificare, iar 
notificarea, care conține descrierea 
sistemului de identificare electronică 
notificat și informații referitoare la 
diferitele niveluri de securitate, a fost 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. Totuși, accesul la aceste servicii 
online și furnizarea lor finală către 
solicitant ar trebui să fie strâns legate de 
dreptul de a primi astfel de servicii în 
condițiile stabilite de legislația națională.
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Or. fr

Justificare

Spre deosebire de serviciile de asigurare a încrederii, care beneficiază de un nivel comun al
cerințelor de securitate, Comisia nu a prevăzut nimic în acest sens pentru identitatea 
electronică. Raportoarea pentru aviz consideră că introducerea mai multor niveluri de 
securitate - și, prin urmare, a unui nivel de securitate comun - reprezintă o condiție necesară 
pentru principiul recunoașterii reciproce și va contribui în mod cert la creșterea nivelului de 
securitate în mediul electronic.

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Notificarea cazurilor de încălcare a 
securității și evaluarea riscurilor privind 
securitatea sunt esențiale în vederea 
furnizării de informații corespunzătoare 
către părțile în cauză, în caz de încălcare a 
securității sau de pierdere a integrității.

(29) Notificarea de către prestatorii de 
servicii de asigurare a încrederii către 
autoritatea de control competentă a 
cazurilor de încălcare a securității și a 
evaluării riscurilor privind securitatea este
esențială în vederea furnizării de informații 
corespunzătoare către părțile în cauză, în 
caz de încălcare a securității sau de 
pierdere a integrității.

Or. fr

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) În vederea întăririi încrederii online 
a utilizatorilor și în vederea demarcării 
mai clare a prestatorilor de servicii de 
asigurare a încrederii calificați care 
respectă cerințele prezentului regulament, 
ar trebui creată o etichetă calificată de 
asigurare a încrederii „UE”.

Or. fr
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Justificare

Scopul urmărit prin crearea acestei etichete de asigurare a încrederii, cerută deja de 
Parlamentul European în Rezoluția sa din 26 octombrie 2012 referitoare la finalizarea pieței 
unice digitale, este de a întări încrederea online a utilizatorilor prin crearea unui reper 
european ușor de identificat. De asemenea, în conformitate cu obiectivul privind creșterea 
nivelului de securitate al serviciilor de asigurare a încrederii online, un prestator de servicii 
de asigurare a încrederii calificat, care respectă cerințele prevăzute, printre altele, la 
articolul 19, ar trebui să poată beneficia de acest reper și de o valoare adăugată pe piața 
comerțului electronic.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Crearea semnăturilor electronice la 
distanță, al căror mediu este gestionat în 
numele semnatarului de un prestator de 
servicii de asigurare a încrederii, nu poate 
decât să se dezvolte având în vedere 
multiplele sale avantaje economice. Cu 
toate acestea, pentru a garanta că aceste 
semnături electronice se bucură de același 
nivel de recunoaștere juridică de care se 
bucură semnăturile electronice create cu 
ajutorul unui mediu care este în totalitate 
gestionat de utilizator, prestatorii care 
oferă servicii de semnătură la distanță 
trebuie să aplice proceduri de securitate, 
de gestionare și administrative specifice și 
să utilizeze sisteme și produse fiabile, care 
să includă în special canale de 
comunicare electronică securizată, pentru 
a garanta fiabilitatea mediului de creare a 
semnăturii electronice și faptul că acest 
mediu a fost utilizat sub controlul exclusiv 
al semnatarului. În cazul unei semnături 
electronice calificate, create cu ajutorul 
unui dispozitiv de creare a semnăturilor 
electronice la distanță, se aplică cerințele 
aplicabile prestatorilor de servicii de 
asigurare a încrederii calificați 
menționate în prezentul regulament.

Or. fr
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Justificare

Întrucât semnătura electronică reprezintă un serviciu expus unor riscuri sporite în raport cu 
alte servicii și întrucât aceasta prezintă avantaje pentru utilizator și nu poate decât să se 
dezvolte, raportoarea pentru aviz consideră că acest serviciu ar trebui enunțat în mod 
explicit, pentru a se garanta faptul că auditurile de supraveghere se vor concentra asupra 
vulnerabilităților caracteristice pentru acest tip de semnături.

Amendamentul 6
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 mijloacelor de 
identificare și a serviciilor de asigurare a 
încrederii, precum și în vederea întăririi 
încrederii cetățenilor în mediul digital.

Or. fr

Justificare

La articolul 3 punctul (12) se descriu serviciile de asigurare a încrederii, și nu serviciile 
electronice de asigurare a încrederii.

Amendamentul 7
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 de asigurare a încrederii și 
produsele care sunt conforme cu prezentul 
regulament sunt autorizate să circule liber 
pe piața internă.

Or. fr
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Justificare

La articolul 3 se definesc „serviciile de asigurare a încrederii” și „produsele” (a se vedea și 
modul în care este formulat articolul 4).

Amendamentul 8
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 furnizate, în 
funcție de condițiile de notificare 
prevăzute la articolul 6, de statele membre 
sau de un prestator de servicii de asigurare 
a încrederii în numele statelor membre și 
sub responsabilitatea acestora.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să fie clar că domeniul de aplicare al regulamentului, în ceea ce privește 
identificarea electronică, conform articolului 6, vizează prestatorii de servicii numai în 
măsura în care aceștia prestează servicii de identificare electronică sub responsabilitatea 
statelor membre sau în numele acestora. 

Amendamentul 9
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 se aplică 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii, calificați și necalificați, stabiliți 
în Uniune. Totodată, prezentul regulament 
nu se aplică prestării de servicii electronice 
de asigurare a încrederii bazate pe acorduri 
voluntare de drept privat.

Or. fr
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Justificare

Precizarea adusă articolului 2 alineatul (1) nu trebuie să excludă din domeniul de aplicare 
prestatorii de servicii.

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) permite identificarea semnatarului; (b) permite să se garanteze valabilitatea 
juridică a identității semnatarului;

Or. fr

Justificare

Termenul „identificare” poate deruta, deoarece face trimitere la identificarea electronică. În 
acest caz, însă, este vorba despre definiția unei semnături electronice avansate, care face 
trimitere la elementul „servicii de asigurare a încrederii” (capitolul III din propunerea de 
regulament).

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) este creată utilizând date de creare a 
semnăturilor electronice pe care semnatarul 
le poate utiliza exclusiv sub controlul său, 
cu un nivel ridicat de încredere; și

(c) este creată utilizând un dispozitiv de 
creare a semnăturilor electronice pe care 
semnatarul îl poate utiliza exclusiv sub
controlul său; și

Or. fr

Justificare

Termeni pe care raportoarea pentru aviz îi consideră mai adecvați, dată fiind formularea de 
la articolele 22 și 23. Expresia „un nivel ridicat de încredere” este lipsită de sens din punct 
de vedere juridic.

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „semnătură electronică calificată” 
înseamnă o semnătură electronică avansată 
care este creată de un dispozitiv de creare a 
semnăturilor electronice calificat și care se 
bazează pe un certificat calificat pentru 
semnăturile electronice;

8. „semnătură electronică calificată” 
înseamnă o semnătură electronică avansată 
care este creată de un dispozitiv de creare a 
semnăturilor electronice calificat și care se 
bazează pe un certificat calificat pentru 
semnăturile electronice eliberat de un 
prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat;

Or. fr

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „creatorul unui sigiliu” înseamnă o 
persoană juridică care creează un sigiliu 
electronic;

19. „creatorul unui sigiliu” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care creează un 
sigiliu electronic;

Or. fr

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 21 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) este creat utilizând date de creare a 
sigiliilor electronice pe care creatorul 
sigiliului le poate utiliza sub controlul său, 
cu un nivel ridicat de încredere, pentru 
crearea sigiliilor electronice; și

(c) este creat utilizând in dispozitiv de 
creare a sigiliilor electronice pe care 
creatorul sigiliului îl poate utiliza sub 
controlul său, cu un nivel ridicat de 
încredere, pentru crearea sigiliilor 
electronice; și

Or. fr

Justificare

Termeni pe care raportoarea pentru aviz îi consideră mai adecvați, dată fiind formularea de 
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la articolele 22 și 23.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. „sigiliu electronic calificat” înseamnă 
un sigiliu electronic avansat care este creat 
de un dispozitiv de creare a sigiliilor 
electronice calificat și care se bazează pe 
un certificat calificat pentru sigiliile 
electronice;

22. „sigiliu electronic calificat” înseamnă 
un sigiliu electronic avansat care este creat 
de un dispozitiv de creare a sigiliilor 
electronice calificat și care se bazează pe 
un certificat calificat pentru sigiliile 
electronice eliberat de un prestator de 
servicii de asigurare a încrederii calificat;

Or. fr

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

28. „serviciu de distribuție electronică” 
înseamnă un serviciu care permite 
transmiterea de date prin mijloace 
electronice și furnizează dovezi referitoare 
la tratamentul datele transmise, inclusiv 
dovezi privind trimiterea sau primirea 
datelor, și care protejează datele transmise 
împotriva riscului de pierdere, furt, 
deteriorare sau orice modificări 
neautorizate;

28. „serviciu de distribuție electronică” 
înseamnă un serviciu care permite 
transmiterea de date prin mijloace 
electronice și furnizează dovezi referitoare 
la tratamentul datelor transmise, inclusiv 
dovezi privind trimiterea sau primirea 
datelor, și care protejează datele transmise 
împotriva riscului de pierdere, furt, 
deteriorare sau orice modificări 
neautorizate;

Or. fr

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Recunoașterea și acceptarea reciprocă Recunoașterea reciprocă

Or. fr

Justificare

Recunoașterea și acceptarea sunt două noțiuni juridice separate, fiind diferite și efectele lor 
de drept și de fapt. Având în vedere datele cu caracter sensibil care sunt implicate în procesul 
de identificare electronică, raportoarea pentru aviz consideră că cele două noțiuni nu ar 
trebui asociate în mod sistematic. Acest amendament se aplică de fiecare dată când apare 
cuvântul „acceptare” sau „acceptat”.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 5 

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 al 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 și al căror nivel de securitate 
este identic cu nivelul de securitate cerut 
pentru accesul la acest serviciu sau 
superior acestui nivel sunt recunoscute și 
acceptate în scopul accesării acestui 
serviciu.

Or. fr

Justificare

Raportoarea pentru aviz sprijină introducerea în textul regulamentului a unui număr mai 
mare de trimiteri explicite la diferitele niveluri de securitate, stabilind o legătură de 
reciprocitate între obligația de recunoaștere a mijloacelor de identificare electronică și 
nivelurile de securitate.
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Amendamentul 19
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 și la 
un preț care nu depășește prețul de cost, 
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;

Or. fr

Justificare

Raportoarea pentru aviz consideră că gratuitatea va avea efect disuasiv pentru dezvoltarea 
proiectelor de autentificare.

Amendamentul 20
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) modalitățile de autentificare specificate
la litera (d).

Or. fr
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Amendamentul 21
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, în special a 
informațiilor referitoare la diferitele 
niveluri de securitate;

Or. fr

Justificare

Spre deosebire de serviciile de asigurare a încrederii, care beneficiază de un nivel comun al 
cerințelor de securitate, Comisia nu a prevăzut nimic în acest sens pentru identitatea 
electronică. Raportoarea pentru aviz consideră că introducerea mai multor niveluri de 
securitate - și, prin urmare, a unui nivel de securitate comun - reprezintă o condiție necesară 
pentru principiul recunoașterii reciproce și va contribui în mod cert la creșterea nivelului de 
securitate în mediul electronic.

Amendamentul 22
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 persoanele 
responsabile cu gestionarea înregistrării
identificatorilor cu caracter personal lipsiți 
de ambiguitate;

Or. fr

Justificare

Pentru a se evita transmiterea unui volum prea mare de date neesențiale, raportoarea pentru 
aviz propune ca statele membre să comunice numai informațiile privind persoanele 
responsabile cu gestionarea înregistrării identificatorilor cu caracter personal lipsiți de 
ambiguitate.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a posibilității de 
autentificare;

(d) o descriere a modalităților de 
autentificare, în special a nivelurilor de 
securitate minime necesare;

Or. fr

Justificare

Spre deosebire de serviciile de asigurare a încrederii, care beneficiază de un nivel comun al 
cerințelor de securitate, Comisia nu a prevăzut nimic în acest sens pentru identitatea 
electronică. Raportoarea pentru aviz consideră că introducerea mai multor niveluri de 
securitate - și, prin urmare, a unui nivel de securitate comun - reprezintă o condiție necesară 
pentru principiul recunoașterii reciproce și va contribui în mod cert la creșterea nivelului de 
securitate în mediul electronic.

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care Comisia primește o 
notificare după expirarea perioadei 
menționate la alineatul (2), aceasta 
modifică lista în termen de trei luni.

(3) În cazul în care Comisia primește o 
notificare după expirarea perioadei 
menționate la alineatul (2), aceasta 
modifică lista în termen de o lună.

Or. fr

Justificare

Termenul propus de Comisie nu pare să fie justificat în acest caz.

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

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 

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

menționate la alineatul (1). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Spre deosebire de serviciile de asigurare a încrederii, care beneficiază de un nivel comun al 
cerințelor de securitate, Comisia nu a prevăzut nimic în acest sens pentru identitatea 
electronică. Raportoarea pentru aviz consideră că introducerea mai multor niveluri de 
securitate - și, prin urmare, a unui nivel de securitate comun - reprezintă o condiție necesară 
pentru principiul recunoașterii reciproce și va contribui în mod cert la creșterea nivelului de 
securitate în mediul electronic.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Răspundere Răspunderea prestatorilor de servicii de 
asigurare a încrederii calificați

Or. fr

Justificare

Raportoarea pentru aviz consideră că regimul de răspundere ar trebui să vizeze numai 
prestatorii de servicii de asigurare a încrederii calificați, precum se prevede și în Directiva 
1999/93/CE. Pentru prestatorii de servicii de asigurare a încrederii necalificați, se aplică 
regimul general de răspundere civilă și contractuală stabilit în legislația națională a fiecărui 
stat membru.

Amendamentul 27
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 

eliminat
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alineatul (1), cu excepția cazului în care 
prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii poate dovedi că nu a acționat 
cu neglijență.

Or. fr

Justificare

Raportoarea pentru aviz consideră că regimul de răspundere ar trebui să vizeze numai 
prestatorii de servicii de asigurare a încrederii calificați, precum se prevede și în Directiva 
1999/93/CE. Pentru prestatorii de servicii de asigurare a încrederii necalificați, se aplică 
regimul general de răspundere civilă și contractuală stabilit în legislația națională.

Amendamentul 28
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 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 a acționat cu diligență. 

Or. fr

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În caz de prejudiciu care poate fi 
imputat prestatorului de servicii de 
asigurare a încrederii calificat și a cărui 
cauză este nerespectarea cerințelor 
menționate la articolul 19, tribunalul 
competent și legislația aplicabilă sunt cele 
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din țara în care a fost cauzat prejudiciul.

Or. fr

Justificare

Raportoarea pentru aviz dorește să precizeze legislația aplicabilă.

Amendamentul 30
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. fr

Justificare

Întrucât acest articol prevede dispoziții referitoare numai la prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii calificați, titlul ar trebui modificat în consecință.

Amendamentul 31
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:
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(a) 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;
(b) cu condiția ca, potrivit principiului 
reciprocității, serviciile calificate de 
asigurare a încrederii și certificatele 
calificate furnizate de prestatori de 
servicii de asigurare a încrederii calificați 
din Uniune să fie recunoscute de țările 
terțe sau de organizațiile internaționale.

Or. fr

Justificare

În încercarea de a nu penaliza întreprinderile care vor respecta cerințele de securitate din 
UE, raportoarea pentru aviz consideră că articolul 10 ar trebui să facă trimitere la principiul 
reciprocității în cazul recunoașterii prestatorilor de servicii de asigurare a încrederii 
calificați.

Amendamentul 32
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 securitatea 
serviciilor de asigurare a încrederii 
prestate și controlul prestatorilor de 
servicii de asigurare a încrederii calificați.
Țările terțe respective asigură protecția 
adecvată a datelor cu caracter personal în 
conformitate cu articolul 25 alineatul (2) 
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din Directiva 95/46/CE.

Or. fr

Justificare

Raportoarea pentru aviz dorește să facă trimitere la dispozițiile din legislația UE referitoare 
la protecția datelor cu caracter personal, care precizează nivelul adecvat al protecției 
asigurate de o țară terță, nivel ce trebuie stabilit ținându-se seama de toate circumstanțele 
legate de un transfer sau de o categorie de transferuri de date.

Amendamentul 33
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, astfel cu se 
prevede în legislația Uniunii.

Or. fr

Justificare

Comisia a publicat recent o propunere de directivă privind accesul persoanelor cu handicap, 
iar prezentul regulament ar trebui să facă trimitere la această directivă, atunci când va fi 
adoptată.

Amendamentul 34
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.

(c) statistici privind piața și utilizarea 
serviciilor calificate de asigurare a 
încrederii.
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Or. fr

Justificare

Raportoarea pentru aviz consideră că aceste informații nu sunt utile și, prin urmare, nu 
trebuie să fie incluse în cuprinsul regulamentului.

Amendamentul 35
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 calificat 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

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.

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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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).

Or. fr

Justificare

Transmiterea informațiilor organismului de supraveghere nu înseamnă în niciun caz că 
prestatorul de servicii de asigurare a încrederii calificat îndeplinește cerințele ce i se impun. 
Prin urmare, raportoarea pentru aviz consideră că, înainte de a se autoriza inițierea unui 
serviciu calificat de asigurare a încrederii și înainte de includerea pe lista de încredere, 
prestatorul de servicii de asigurare a încrederii calificat trebuie să primească aprobarea 
organismului de supraveghere.

Amendamentul 37
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. fr
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Justificare

Transmiterea informațiilor organismului de supraveghere nu înseamnă în niciun caz că 
prestatorul de servicii de asigurare a încrederii calificat îndeplinește cerințele ce i se impun. 
Prin urmare, raportoarea pentru aviz consideră că, înainte de a se autoriza inițierea unui 
serviciu calificat de asigurare a încrederii și înainte de includerea pe lista de încredere, 
prestatorul de servicii de asigurare a încrederii calificat trebuie să primească aprobarea 
organismului de supraveghere.

Amendamentul 38
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.

În termen de o lună de la notificarea 
menționată la articolul 17 alineatul (1), 
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.

Or. fr

Justificare

Întrucât lansarea unui serviciu calificat de asigurare a încrederii depinde de acum încolo de 
aprobarea explicită a autorității de supraveghere, raportoarea pentru aviz propune ca acestei 
autorități să i se impună un termen pentru comunicarea răspunsului.

Amendamentul 39
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 verificarea dă naștere unor concluzii 
pozitive, organismul de supraveghere 
indică, fără întârzieri nejustificate, statutul 
de calificat al prestatorilor de servicii 
calificați și al serviciilor calificate de 
asigurare a încrederii pe care aceștia le 
prestează în listele sigure.
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Or. fr

Justificare

Întrucât lansarea unui serviciu calificat de asigurare a încrederii depinde de acum încolo de 
verificarea raportului de audit, comunicarea rezultatului nu trebuie să întârzie în mod 
nejustificat.

Amendamentul 40
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. fr

Justificare

Definirea informațiilor referitoare la prestatorii de servicii de asigurare a încrederii 
calificați ar trebui realizată printr-un act de punere în aplicare mai degrabă decât printr-un 
act delegat.

Amendamentul 41
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 definească 
informațiile vizate la alineatul (1), 
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).
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Or. fr

Justificare

Definirea informațiilor referitoare la prestatorii de servicii de asigurare a încrederii 
calificați ar trebui realizată printr-un act de punere în aplicare mai degrabă decât printr-un 
act delegat.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Serviciul notat cu eticheta calificată de 

asigurare a încrederii „UE”
(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați pot folosi o eticheta 
calificată de asigurare a încrederii „UE” 
în prezentarea serviciilor lor calificate de 
asigurare a încrederii și în publicitatea 
pentru aceste servicii care satisfac 
cerințele din prezentul regulament.
(2) Atunci când utilizează serviciul de 
etichetă calificată de asigurare a 
încrederii „UE” vizat la alineatul (1), 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați își asumă răspunderea 
pentru conformitatea serviciilor în cauză 
cu toate cerințele aplicabile din 
regulament.
(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, criterii 
specifice obligatorii pentru prezentarea, 
compoziția, dimensiunea și concepția 
etichetei calificate de asigurare a 
încrederii „UE”. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

Or. fr
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Justificare

Scopul urmărit prin crearea acestei etichete de asigurare a încrederii, cerută deja de 
Parlamentul European în Rezoluția sa din 26 octombrie 2012 referitoare la finalizarea pieței 
unice digitale, este de a întări încrederea online a utilizatorilor prin crearea unui reper 
european ușor de identificat. De asemenea, în conformitate cu obiectivul privind creșterea 
nivelului de securitate al serviciilor de asigurare a încrederii online, un prestator de servicii 
de asigurare a încrederii calificat, care respectă cerințele prevăzute, printre altele, la 
articolul 19, ar trebui să poată beneficia de acest reper și de o valoare adăugată pe piața 
comerțului electronic.

Amendamentul 43
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) Semnătura electronică are efect juridic 
și poate fi acceptată ca dovadă în instanță, 
amintindu-se faptul că semnătura
electronică calificată prezintă un nivel de 
securitate ridicat față de cel al altor tipuri 
de semnătură electronică.

Or. fr

Amendamentul 44
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 securitate 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.

Or. fr
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Justificare

Cuvântul „asigurare” nu contribuie nicio valoare adăugată la text.

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre nu solicită pentru 
accesul transfrontalier la un serviciu online 
oferit de un organism din sectorul public o 
semnătură electronică la un nivel de 
securitate mai ridicat decât cel al 
semnăturii electronice calificate.

Or. fr

Justificare

Cuvântul „asigurare” nu contribuie nicio valoare adăugată la text.

Amendamentul 46
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. fr

Justificare

Întrucât definirea diferitelor niveluri de securitate ale semnăturilor electronice este un 
element central al regulamentului, raportoarea pentru aviz consideră inoportun ca această 
chestiune să se stabilească printr-un act delegat.

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4
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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 securitate 
al 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.

Or. fr

Justificare

Cuvântul „asigurare” nu contribuie nicio valoare adăugată la text.

Amendamentul 48
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 oferit de un 
organism din sectorul public un sigiliu 
electronic la un nivel de securitate mai 
ridicat decât cel al sigiliilor electronice 
calificate.

Or. fr

Justificare

Cuvântul „asigurare” nu contribuie nicio valoare adăugată la text.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

Întrucât definirea diferitelor niveluri de securitate ale sigiliilor electronice este un element
central al regulamentului, raportoarea pentru aviz consideră inoportun ca această chestiune 
să se stabilească printr-un act delegat.

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind specificarea mecanismelor 
pentru trimiterea sau primirea datelor 
utilizând serviciile de distribuție 
electronică, care sunt utilizate în scopul 
stimulării interoperabilității între 
serviciile de distribuție electronică.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționată la articolul 8 alineatul (3), 
articolul 13 alineatul (5), articolul 15 
alineatul (5), articolul 16 alineatul (5), 
articolul 18 alineatul (5), articolul 20 
alineatul (6), articolul 21 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 25 
alineatul (2), articolul 27 alineatul (2), 
articolul 28 alineatul (6), articolul 29 

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționată la articolul 8 alineatul (3), 
articolul 13 alineatul (5), articolul 15 
alineatul (5), articolul 16 alineatul (5), 
articolul 21 alineatul (4), articolul 23 
alineatul (3), articolul 25 alineatul (2), 
articolul 27 alineatul (2), articolul 29 
alineatul (4), articolul 30 alineatul (2), 
articolul 31 și articolul 37 alineatul (3) este 
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alineatul (4), articolul 30 alineatul (2), 
articolul 31, articolul 35 alineatul (3) și 
articolul 37 alineatul (3) este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competenței menționate la 
articolul 8 alineatul (3), articolul 13 
alineatul (5), articolul 15 alineatul (5), 
articolul 16 alineatul (5), articolul 18 
alineatul (5), articolul 20 alineatul (6),
articolul 21 alineatul (4), articolul 23 
alineatul (3), articolul 25 alineatul (2), 
articolul 27 alineatul (2), articolul 28 
alineatul (6), articolul 29 alineatul (4), 
articolul 30 alineatul (2), articolul 31, 
articolul 35 alineatul (3) și articolul 37 
alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței menționate în 
decizia respectivă. Aceasta produce efecte 
începând cu ziua următoare datei publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere valabilității actelor delegate aflate 
deja în vigoare.

(3) Delegarea competenței menționate la 
articolul 8 alineatul (3), articolul 13 
alineatul (5), articolul 15 alineatul (5), 
articolul 16 alineatul (5), articolul 21 
alineatul (4), articolul 23 alineatul (3), 
articolul 25 alineatul (2), articolul 27 
alineatul (2), articolul 29 alineatul (4), 
articolul 30 alineatul (2), articolul 31 și 
articolul 37 alineatul (3) poate fi revocată 
în orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării competenței 
menționate în decizia respectivă. Aceasta 
produce efecte începând cu ziua următoare 
datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere valabilității actelor delegate aflate 
deja în vigoare.

Or. fr

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (3), articolului 13 
alineatul (5), articolului 15 alineatul (5), 
articolului 16 alineatul (5), articolului 18 
alineatul (5), articolului 20 alineatul (6),
articolului 21 alineatul (4), articolului 23 
alineatul (3), articolului 25 alineatul (2), 
articolului 27 alineatul (2), articolului 28 
alineatul (6), articolului 29 alineatul (4), 
articolului 30 alineatul (2), articolului 31, 
articolului 35 alineatul (3) și articolului 37 
alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul 
în care Parlamentul European sau Consiliul 
nu a exprimat nicio obiecție în termen de 
două luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
dacă, înainte de expirarea termenului 
respectiv, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul informează Comisia că nu vor 
formula obiecții. La inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului, 
termenul respectiv se prelungește cu două 
luni.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (3), articolului 13 
alineatul (5), articolului 15 alineatul (5), 
articolului 16 alineatul (5), articolului 21 
alineatul (4), articolului 23 alineatul (3), 
articolului 25 alineatul (2), articolului 27 
alineatul (2), articolului 29 alineatul (4), 
articolului 30 alineatul (2), articolului 31 și 
articolului 37 alineatul (3) intră în vigoare 
numai în cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul nu a exprimat nicio 
obiecție în termen de două luni de la 
notificarea actului respectiv Parlamentului 
European și Consiliului sau dacă, înainte 
de expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
informează Comisia că nu vor formula 
obiecții. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, termenul 
respectiv se prelungește cu două luni.

Or. fr

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului rapoarte cu privire la 
aplicarea prezentului regulament. Primul 
raport se transmite în termen de cel mult 
patru ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Ulterior, 
următoarele rapoarte se transmit o dată la 
patru ani.

(1) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte cu privire 
la aplicarea prezentului regulament. Primul 
raport se transmite în termen de cel mult 
doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Ulterior, 
următoarele rapoarte se transmit o dată la 
patru ani.

Or. fr
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Justificare

Având în vedere elementele noi introduse în regulament, precum și aplicabilitatea sa directă 
în legislația națională a statelor membre, raportoarea pentru aviz consideră că primul raport 
de evaluare ar trebui prezentat cel târziu la doi ani după intrarea în vigoare a 
regulamentului.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Acest raport ar trebui să permită să 
se determine dacă ar trebui sau nu 
modificat domeniul de aplicare al 
prezentului regulament pentru a se ține 
seama de evoluția tehnologiilor, a pieței și 
a contextului juridic din statele membre și 
de la nivel internațional. Raportul ar 
trebui să indice, în general, dacă 
regulamentul a dus la realizarea 
obiectivelor stabilite în ceea ce privește 
consolidarea climatului de încredere în 
mediul online. În special, raportul trebuie 
să conțină o evaluare a aplicării 
articolelor 13, 16 și 19. Raportul este 
însoțit, atunci când este cazul, de 
propuneri legislative.

Or. fr


