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Poprawka 51
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Budowanie zaufania do internetu jest 
kluczowym elementem rozwoju 
gospodarczego. Brak zaufania sprawia, że 
konsumenci, przedsiębiorstwa i organy 
administracji odnoszą się z wahaniem do 
przeprowadzania transakcji 
elektronicznych i korzystania z nowych 
usług.

(1) Budowanie zaufania do internetu jest 
kluczowym elementem rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Brak 
zaufania, spowodowany w szczególności 
odczuwanym brakiem pewności prawa,
sprawia, że konsumenci, przedsiębiorstwa
i organy administracji odnoszą się
z wahaniem do przeprowadzania transakcji 
elektronicznych i korzystania z nowych 
usług.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie większej pewności prawa jest celem nadrzędnym i powinno być umieszczone na 
początku. Idea rozwoju społecznego zgodna z projektem opinii autorstwa Marity Ulvskog.

Poprawka 52
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie zaufania do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym 
poprzez zapewnienie bezpiecznych
i płynnych interakcji elektronicznych 
między przedsiębiorstwami, obywatelami
i organami publicznymi, co pozwoli 
podnieść skuteczność publicznych
i prywatnych usług online, e-biznesu
i handlu elektronicznego w Unii.

(2) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zwiększenie zaufania do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym 
poprzez zapewnienie wspólnej podstawy 
bezpiecznych prawnie interakcji 
elektronicznych między 
przedsiębiorstwami, obywatelami
i organami publicznymi, co pozwoli 
podnieść skuteczność publicznych
i prywatnych usług online, e-biznesu
i handlu elektronicznego w Unii.
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Or. en

Uzasadnienie

Chodzi ponownie o pewność prawa.

Poprawka 53
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 
r. w sprawie wspólnotowych ram
w zakresie podpisów elektronicznych 
obejmuje głównie podpisy elektroniczne, 
nie zapewnia natomiast szczegółowych 
ram transgranicznych
i międzysektorowych, które odnosiłyby się 
do bezpiecznych, wiarygodnych i łatwych 
do realizacji transakcji elektronicznych. 
Niniejsze rozporządzenie umacnia
i poszerza dorobek tej dyrektywy.

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 
r. w sprawie wspólnotowych ram
w zakresie podpisów elektronicznych 
obejmuje głównie podpisy elektroniczne, 
nie zapewnia natomiast szczegółowych 
ram transgranicznych
i międzysektorowych, które odnosiłyby się 
do bezpiecznych, wiarygodnych i łatwych 
do realizacji transakcji elektronicznych. 
Niniejsze rozporządzenie stanowi 
odpowiedź na te braki.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r.
w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych obejmowała głównie 
podpisy elektroniczne, nie zapewniając natomiast szczegółowych ram transgranicznych
i międzysektorowych, które odnosiłyby się do bezpiecznych, wiarygodnych i łatwych do 
realizacji transakcji elektronicznych. Niniejsze rozporządzenie stanowi odpowiedź na te 
braki.

Poprawka 54
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Rada Europejska wezwała Komisję do 
utworzenia jednolitego rynku cyfrowego 
do 2015 r. w celu osiągnięcia szybkiego 
postępu w kluczowych obszarach 
gospodarki cyfrowej oraz propagowania
w pełni zintegrowanego jednolitego rynku 
cyfrowego poprzez ułatwianie 
transgranicznego korzystania z usług 
online, ze szczególnym uwzględnieniem 
ułatwiania bezpiecznej identyfikacji
i bezpiecznego uwierzytelniania.

(5) Rada Europejska wezwała Komisję do 
utworzenia jednolitego rynku cyfrowego 
do 2015 r. w celu osiągnięcia szybkiego 
postępu w kluczowych obszarach 
gospodarki cyfrowej oraz propagowania
w pełni zintegrowanego jednolitego rynku 
cyfrowego poprzez ułatwianie 
transgranicznego korzystania z usług 
online, ze szczególnym uwzględnieniem 
ułatwiania bezpiecznego uwierzytelniania 
elektronicznego i bezpiecznej identyfikacji 
elektronicznej.

Or. en

Poprawka 55
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rada wezwała Komisję do wsparcia 
rozwoju jednolitego rynku cyfrowego 
poprzez tworzenie warunków 
sprzyjających wzajemnemu 
transgranicznemu uznawaniu głównych 
aktywatorów, takich jak elektroniczna 
identyfikacja, dokumenty elektroniczne, 
podpisy elektroniczne i elektroniczne 
usługi przesyłowe, oraz sprzyjających 
interoperacyjności usług administracji 
elektronicznej w całej UE.

(6) Rada wezwała Komisję do wsparcia 
rozwoju jednolitego rynku cyfrowego 
poprzez tworzenie warunków 
sprzyjających wzajemnemu 
transgranicznemu uznawaniu głównych 
aktywatorów, takich jak uwierzytelnianie 
elektroniczne lub elektroniczna 
identyfikacja, dokumenty elektroniczne, 
podpisy elektroniczne i elektroniczne 
usługi przesyłowe, oraz sprzyjających 
interoperacyjności usług administracji 
elektronicznej w całej UE.

Or. en

Poprawka 56
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W dyrektywie 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności
w sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej)1 Komisja została wezwana 
do przyjęcia środków niezbędnych do 
dopilnowania, aby urządzenia końcowe 
były projektowane w sposób gwarantujący 
poszanowanie prawa użytkownika do 
ochrony i kontroli wykorzystania jego 
danych osobowych zgodnie z dyrektywą 
1999/5/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie 
urządzeń radiowych i końcowych 
urządzeń telekomunikacyjnych oraz 
wzajemnego uznawania ich zgodności2

oraz decyzją Rady 87/95/EWG z dnia 22 
grudnia 1986 r. w sprawie normalizacji
w dziedzinie technologii i komunikacji3.
Europejska wielostronna platforma ds. 
normalizacji ICT ustanowiona decyzją 
Komisji z dnia 28 listopada 2011 r. 
ustanawiającą europejską wielostronną 
platformę ds. normalizacji ICT4 wydaje 
się odpowiednim środkiem służącym
realizacji takich celów, pod warunkiem że 
organy ds. ochrony danych oraz 
Europejska Rada Ochrony Danych 
dysponują odpowiednimi zasobami do 
uczestnictwa w procedurach normalizacji 
dotyczących technologii informacyjno-
komunikacyjnych związanych z danymi 
osobowymi zdefiniowanymi w dyrektywie 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 24 października1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych5.
_________________
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1 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.
2 Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10.
3 Dz.U. L 36 z 7.2.1987, s. 31.
4 Dz.U. L 349 z 30.11.2011, s. 4.
5 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia mechanizm, w ramach którego Komisja oraz organy nadzorcze,
a także Europejska Rada Ochrony Danych mogą współdziałać w celu zapewnienia 
zharmonizowanego wdrożenia bezpiecznych, wytrzymałych i sprzyjających ochronie danych 
usług uwierzytelnienia i identyfikacji.

Poprawka 57
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek utworzenia 
pojedynczych punktów kontaktowych, aby 
zapewnić możliwość łatwego wypełnienia
wszystkich procedur i formalności 
dotyczących podejmowania i prowadzenia
działalności usługowej na odległość i drogą 
elektroniczną poprzez odpowiedni 
pojedynczy punkt kontaktowy i 
w odpowiednich organach. Wiele usług 
online dostępnych za pośrednictwem 
pojedynczych punktów kontaktowych 
wymaga identyfikacji elektronicznej, 
uwierzytelnienia i podpisu.

(8) Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek utworzenia 
pojedynczych punktów kontaktowych, aby 
zapewnić możliwość łatwego 
podejmowania działalności usługowej,
w szczególności odnośnie do transakcji,
na odległość i drogą elektroniczną,
w zakresie odpowiednich usług, poprzez 
odpowiedni pojedynczy punkt kontaktowy
i w odpowiednich organach. Wiele usług 
online dostępnych za pośrednictwem 
pojedynczych punktów kontaktowych 
wymaga identyfikacji elektronicznej, 
uwierzytelnienia i podpisu.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ma zapewnić, by nie wszystkie usługi natychmiast wymagały uwierzytelnienia 
wydanego przez rząd lub systemu identyfikacji. Istotne jest zachowanie usług 
nieuwierzytelnianych. Z dużym prawdopodobieństwem różnice będą w stanie zauważyć 
zarówno przedsiębiorstwa, jak i obywatele.

Poprawka 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W większości przypadków dostawcy 
usług z innego państwa członkowskiego 
nie mogą korzystać ze swojej identyfikacji 
elektronicznej w celu zapewnienia sobie 
dostępu do tych usług, ponieważ krajowe 
systemy identyfikacji elektronicznej w ich 
kraju nie są uznawane i akceptowane
w innych państwach członkowskich. Taka 
bariera elektroniczna nie pozwala
dostawcom usług w pełni korzystać
z rynku wewnętrznego. Wzajemnie 
uznawane i akceptowane środki 
elektronicznej identyfikacji ułatwią 
transgraniczne świadczenie licznych usług 
na rynku wewnętrznym i umożliwią 
przedsiębiorstwom prowadzenie działań za 
granicą bez konieczności zmagania się 
przeszkodami wynikającymi z kontaktów
z organami administracji publicznej.

(9) W większości przypadków dostawcy 
usług z innego państwa członkowskiego 
nie mogą korzystać ze swojego 
uwierzytelnienia elektronicznego lub 
swojej identyfikacji elektronicznej w celu 
zapewnienia sobie dostępu do tych usług, 
ponieważ krajowe systemy 
uwierzytelniania elektronicznego lub 
identyfikacji elektronicznej w ich kraju nie 
są uznawane i akceptowane w innych 
państwach członkowskich. Dodatkowy 
problem stanowi to, że wdrażane obecnie 
systemy nie pozwalają obywatelom
i beneficjentom tych usług na budowanie 
zaufania do usługodawcy poprzez 
skuteczne wzajemne uwierzytelnianie lub 
wzajemną identyfikację. Takie bariery 
elektroniczne nie pozwalają dostawcom 
usług w pełni korzystać z rynku 
wewnętrznego. Wzajemnie uznawane
i akceptowane środki uwierzytelniania 
elektronicznego lub elektronicznej 
identyfikacji ułatwią transgraniczne 
świadczenie licznych usług na rynku 
wewnętrznym i umożliwią 
przedsiębiorstwom prowadzenie działań za 
granicą bez konieczności zmagania się 
przeszkodami wynikającymi z kontaktów
z organami administracji publicznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Równie poważną przeszkodą w korzystaniu z uwierzytelniania elektronicznego
i elektronicznej identyfikacji jest to, że na ogół istnieje niewiele skutecznych środków 
umożliwiających konsumentom zweryfikowanie tego, czy mają do czynienia z właściwym 
usługodawcą, lub nie ma takich środków wcale. 

Poprawka 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Państwa członkowskie powinny 
zachować swobodę w stosowaniu lub 
wprowadzaniu środków dostępu do usług 
online do celów identyfikacji 
elektronicznej. Powinny również mieć 
możliwość podjęcia decyzji, czy
w dostarczanie tych środków należy 
zaangażować sektor prywatny. Państwa 
członkowskie nie powinny być 
zobowiązane do zgłaszania swoich 
systemów identyfikacji elektronicznej. 
Państwa członkowskie mogą same 
zdecydować, czy zgłosić wszystkie 
systemy identyfikacji elektronicznej 
stosowane na szczeblu krajowym do celów 
uzyskiwania dostępu przynajmniej do 
publicznych usług online lub konkretnych 
usług, czy zgłosić niektóre z tych 
systemów, czy też nie zgłaszać ich
w ogóle.

(12) Państwa członkowskie powinny 
zachować swobodę w stosowaniu lub 
wprowadzaniu środków dostępu do usług 
online do celów uwierzytelniania 
elektronicznego lub identyfikacji 
elektronicznej. Powinny również mieć 
możliwość podjęcia decyzji, czy
w dostarczanie tych środków należy 
zaangażować sektor prywatny. Państwa 
członkowskie nie powinny być 
zobowiązane do zgłaszania swoich 
systemów identyfikacji elektronicznej. 
Państwa członkowskie mogą same 
zdecydować, czy zgłosić wszystkie 
systemy identyfikacji elektronicznej 
stosowane na szczeblu krajowym do celów 
uzyskiwania dostępu przynajmniej do 
publicznych usług online lub konkretnych 
usług, czy zgłosić niektóre z tych 
systemów, czy też nie zgłaszać ich
w ogóle.

Or. en

Poprawka 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W rozporządzeniu należy ustanowić 
warunki dotyczące tego, które środki 
identyfikacji elektronicznej muszą być 
akceptowane i w jaki sposób należy 
zgłaszać systemy identyfikacji 
elektronicznej. Warunki te powinny pomóc 
państwom członkowskim w zbudowaniu 
niezbędnego wzajemnego zaufania do 
stosowanych przez nie systemów 
identyfikacji elektronicznej oraz we 
wzajemnym uznawaniu i akceptowaniu 
środków identyfikacji elektronicznej 
objętych zgłoszonymi systemami. Zasada 
wzajemnego uznawania i akceptacji 
powinna mieć zastosowanie, jeżeli 
zgłaszające państwo członkowskie spełniło
warunki zgłaszania, a zgłoszenie zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Jednak dostęp do takich 
usług online i ich ostateczne udostępnienie 
wnioskodawcy powinny być ściśle 
powiązane z prawem do korzystania
z takich usług na warunkach określonych
w przepisach krajowych.

(13) W rozporządzeniu należy ustanowić 
warunki dotyczące tego, które środki 
uwierzytelniania elektronicznego lub 
identyfikacji elektronicznej muszą być 
akceptowane i w jaki sposób należy 
zgłaszać systemy identyfikacji 
elektronicznej. Warunki te powinny pomóc 
państwom członkowskim w zbudowaniu 
niezbędnego wzajemnego zaufania do 
stosowanych przez nie systemów 
identyfikacji elektronicznej oraz we 
wzajemnym uznawaniu i akceptowaniu 
środków identyfikacji elektronicznej 
objętych zgłoszonymi systemami. Zasada 
wzajemnego uznawania i akceptacji 
powinna mieć zastosowanie, jeżeli 
zgłaszające państwo członkowskie spełniło 
warunki zgłaszania, a zgłoszenie zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Jednak dostęp do takich 
usług online i ich ostateczne udostępnienie 
wnioskodawcy powinny być ściśle 
powiązane z prawem do korzystania
z takich usług na warunkach określonych
w przepisach krajowych.

Or. en

Poprawka 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Państwa członkowskie powinny mieć
możliwość zdecydowania, czy
w wydawanie środków identyfikacji 
elektronicznej należy zaangażować sektor 
prywatny oraz czy sektorowi prywatnemu 
należy umożliwić korzystanie ze środków 
identyfikacji elektronicznej objętych 

(14) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość zaangażowania sektora 
prywatnego w wydawanie środków 
uwierzytelniania elektronicznego lub 
identyfikacji elektronicznej. Strony 
reprezentujące sektor prywatny powinny 
mieć też prawo do korzystania ze środków 
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zgłoszonym systemem, w sytuacjach gdy 
identyfikacja jest konieczna, aby uzyskać 
dostęp do usług online i transakcji 
elektronicznych. Możliwość korzystania
z takich środków identyfikacji 
elektronicznej sprawiłaby, iż sektor 
prywatny mógłby korzystać ze środków 
identyfikacji elektronicznej
i elektronicznego uwierzytelniania 
stosowanych już powszechnie w wielu 
państwach członkowskich przynajmniej
w celu uzyskiwania dostępu do usług 
publicznych, a przedsiębiorstwom
i obywatelom ułatwiłaby transgraniczny 
dostęp do usług online. Aby ułatwić 
transgraniczne korzystanie ze środków 
identyfikacji elektronicznej przez sektor 
prywatny, możliwość uwierzytelniania 
zapewniona przez państwa członkowskie 
powinna być dostępna dla stron ufających 
bez rozróżniania między sektorem 
publicznym i sektorem prywatnym.

uwierzytelniania elektronicznego
i identyfikacji elektronicznej objętych 
zgłoszonym systemem, w sytuacjach gdy 
uwierzytelnianie lub identyfikacja są 
konieczne, aby uzyskać dostęp do usług 
online i transakcji elektronicznych. 
Możliwość korzystania z takich środków 
sprawiłaby, iż sektor prywatny mógłby 
korzystać ze środków identyfikacji 
elektronicznej lub elektronicznego 
uwierzytelniania stosowanych już 
powszechnie w wielu państwach 
członkowskich przynajmniej w celu 
uzyskiwania dostępu do usług publicznych,
a przedsiębiorstwom i obywatelom 
ułatwiłaby transgraniczny dostęp do usług 
online. Aby ułatwić transgraniczne 
korzystanie ze środków uwierzytelniania 
elektronicznego lub identyfikacji 
elektronicznej przez sektor prywatny, 
możliwość uwierzytelniania zapewniona 
przez państwa członkowskie powinna być 
dostępna dla stron ufających bez 
rozróżniania między sektorem publicznym
i sektorem prywatnym.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie Komisji nie jest jasne co do tego, kim jest strona ufająca (podmiot 
prywatny), a także co do rozróżnienia pomiędzy korzystaniem przez stronę ufającą (dostawcę 
certyfikatu) oraz przez wydawcę faktycznego sprzętu służącego do interpretowania danych 
służących do identyfikacji.

Poprawka 62
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Transgraniczne stosowanie środków 
identyfikacji elektronicznej objętych 
zgłoszonym systemem nakłada na państwa 

(15) Transgraniczne stosowanie środków 
identyfikacji elektronicznej objętych 
zgłoszonym systemem nakłada na państwa 
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członkowskie obowiązek współpracy
w zakresie zapewnienia interoperacyjności 
technicznej. Wyklucza to wszelkie krajowe 
szczegółowe przepisy techniczne 
nakładające na strony z innych krajów np. 
obowiązek instalowania specjalnego 
sprzętu lub oprogramowania w celu
sprawdzenia i zatwierdzenia zgłoszonej 
identyfikacji elektronicznej. Z drugiej 
strony nieuniknione są techniczne 
wymagania wobec użytkowników, 
wynikające ze specyfikacji nieodłącznie 
powiązanych ze stosowaniem tokena (np. 
kart elektronicznych).

członkowskie obowiązek współpracy
w zakresie zapewnienia interoperacyjności 
technicznej. Nieuniknione są techniczne 
wymagania wobec użytkowników, 
wynikające ze specyfikacji nieodłącznie 
powiązanych ze stosowaniem tokena (np. 
kart elektronicznych). Państwa 
członkowskie, których mechanizmy 
identyfikacji opierają się na specjalnym 
sprzęcie lub oprogramowaniu służącym 
do sprawdzenia i zatwierdzenia zgłoszonej 
identyfikacji elektronicznej, muszą bez 
dodatkowych opłat zapewnić takie tokeny 
do certyfikacji podmiotom Unii, które nie 
są obywatelami ani mieszkańcami tych 
państw.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwoliłoby to tym państwom członkowskim na przyjęcie bardziej zaawansowanego 
podejścia do identyfikacji elektronicznej, uwzględniającego uwierzytelnianie nie tylko 
obywatela względem służby publicznej, ale również służby publicznej względem obywatela 
celem utrzymania wyższego poziomu zaufania i poufności przy jednoczesnym uniknięciu 
zagrożenia idei interoperacyjności.

Poprawka 63
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Transgraniczne stosowanie środków 
identyfikacji elektronicznej objętych 
zgłoszonym systemem nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek współpracy
w zakresie zapewnienia interoperacyjności 
technicznej. Wyklucza to wszelkie krajowe 
szczegółowe przepisy techniczne 
nakładające na strony z innych krajów np. 
obowiązek instalowania specjalnego 
sprzętu lub oprogramowania w celu 
sprawdzenia i zatwierdzenia zgłoszonej 

(15) Transgraniczne stosowanie środków 
identyfikacji elektronicznej objętych 
zgłoszonym systemem nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek współpracy
w zakresie zapewnienia interoperacyjności 
technicznej zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej. Wyklucza to wszelkie 
krajowe szczegółowe przepisy techniczne 
nakładające na strony z innych krajów np. 
obowiązek instalowania specjalnego 
sprzętu lub oprogramowania w celu 
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identyfikacji elektronicznej. Z drugiej 
strony nieuniknione są techniczne 
wymagania wobec użytkowników, 
wynikające ze specyfikacji nieodłącznie 
powiązanych ze stosowaniem tokena (np. 
kart elektronicznych).

sprawdzenia i zatwierdzenia zgłoszonej 
identyfikacji elektronicznej. Z drugiej 
strony nieuniknione są techniczne 
wymagania wobec użytkowników, 
wynikające ze specyfikacji nieodłącznie 
powiązanych ze stosowaniem tokena (np. 
kart elektronicznych).

Or. en

Poprawka 64
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Współpraca między państwami 
członkowskimi powinna mieć na celu 
zapewnienie interoperacyjności technicznej 
zgłoszonych systemów identyfikacji 
elektronicznej w celu uzyskania wysokiego 
poziomu zaufania i bezpieczeństwa, 
stosownie do poziomu ryzyka. We 
współpracy tej pomóc powinna wymiana 
informacji i najlepszych praktyk, której 
celem powinno być wzajemne uznawanie 
systemów przez państwa członkowskie.

(16) Współpraca między państwami 
członkowskimi powinna mieć na celu 
zapewnienie interoperacyjności technicznej 
zgłoszonych systemów identyfikacji 
elektronicznej w celu uzyskania wysokiego 
poziomu zaufania i bezpieczeństwa, 
stosownie do poziomu ryzyka. We 
współpracy tej pomóc powinna wymiana 
informacji i najlepszych praktyk, 
szczególnie na temat usług 
elektronicznych uznanych za istotne
w wymiarze transgranicznym, której celem 
powinno być wzajemne uznawanie 
systemów przez państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Współpraca między państwami (16) Współpraca między państwami 
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członkowskimi powinna mieć na celu 
zapewnienie interoperacyjności technicznej 
zgłoszonych systemów identyfikacji 
elektronicznej w celu uzyskania wysokiego 
poziomu zaufania i bezpieczeństwa, 
stosownie do poziomu ryzyka. We 
współpracy tej pomóc powinna wymiana 
informacji i najlepszych praktyk, której 
celem powinno być wzajemne uznawanie 
systemów przez państwa członkowskie.

członkowskimi powinna mieć na celu 
zapewnienie interoperacyjności technicznej 
zgłoszonych systemów uwierzytelniania 
elektronicznego lub identyfikacji 
elektronicznej w celu uzyskania wysokiego 
poziomu zaufania i bezpieczeństwa, 
stosownie do poziomu ryzyka. We 
współpracy tej pomóc powinna wymiana 
informacji i najlepszych praktyk, której 
celem powinno być wzajemne uznawanie 
systemów przez państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 66
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W niniejszym rozporządzeniu należy 
również ustanowić ogólne ramy prawne 
dotyczące korzystania z elektronicznych 
usług zaufania. Nie należy jednak 
wprowadzać ogólnego obowiązku ich 
używania. W szczególności rozporządzenie 
nie powinno obejmować świadczenia usług 
opierających się na dobrowolnych 
porozumieniach zawartych na mocy prawa 
prywatnego. Nie powinno ono również 
obejmować aspektów związanych
z zawieraniem i ważnością umów lub 
innych zobowiązań prawnych
w przypadkach, w których istnieją 
wymagania dotyczące formy wprowadzone 
na mocy prawa krajowego lub unijnego.

(17) W niniejszym rozporządzeniu należy 
również ustanowić ogólne ramy prawne 
dotyczące korzystania z elektronicznych 
usług zaufania bez wprowadzania 
ogólnego obowiązku ich używania.
W szczególności rozporządzenie nie 
powinno obejmować świadczenia usług 
opierających się na dobrowolnych 
porozumieniach regulowanych przez 
prawo prywatne. Państwa członkowskie 
zapewniają równe szanse elektronicznym 
usługom zaufania, niezależnie od tego, czy 
są one świadczone na warunkach 
regulowanych przez prawo prywatne czy 
publiczne.

Podobnie niniejsze rozporządzenie nie 
obejmuje aspektów związanych
z zawieraniem i ważnością umów lub 
innych zobowiązań prawnych,
w przypadku których istnieją wymagania 
dotyczące formy wprowadzone na mocy 
prawa krajowego lub unijnego.
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Państwa członkowskie dopilnowują 
jednak, aby formy przewidziane przez 
prawo krajowe lub unijne nie stanowiły 
uszczerbku dla ważności prawnej
i skuteczności elektronicznych usług 
zaufania ustalonych między 
przedsiębiorstwami prywatnymi lub
publicznymi.

Or. en

Poprawka 67
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Państwa członkowskie powinny 
zachować swobodę określania innych 
rodzajów usług zaufania oprócz tych, które 
figurują w zamkniętym wykazie usług 
zaufania przewidzianym w niniejszym 
rozporządzeniu, do celów zatwierdzenia 
ich na szczeblu krajowym jako 
kwalifikowane usługi zaufania.

(19) Państwa członkowskie powinny 
zachować swobodę określania innych 
rodzajów usług zaufania oprócz tych, które 
figurują w zamkniętym wykazie usług 
zaufania przewidzianym w niniejszym 
rozporządzeniu, do celów zatwierdzenia 
ich na szczeblu krajowym jako usługi 
zaufania.
(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 68
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22



PE510.784v01-00 16/175 AM\936276PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zwiększyć zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego i promować 
korzystanie z usług i produktów zaufania, 
należy wprowadzić pojęcia 
kwalifikowanych usług zaufania
i dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania w celu wskazania wymagań
i obowiązków mających zapewnić wysoki 
poziom bezpieczeństwa wszystkich 
świadczonych lub wykorzystywanych 
kwalifikowanych usług i produktów 
zaufania.

skreślony

(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby wprowadzania pojęcia dostawców kwalifikowanych usług zaufania. 
Wiarygodność dostawców kwalifikowanych usług zaufania będzie współmierna do ich 
odpowiedzialności i wiarygodności. Najlepszym sposobem dopilnowania, aby spełnione były 
rygorystyczne rozwiązania techniczne a stan wiedzy naukowej i technicznej był uwzględniony, 
jest poddawanie ich nieustannej i trwałej kontroli ze strony działających równolegle 
podmiotów. Metoda samoregulacji była już wcześniej stosowana w branży bezpieczeństwa. 
Nie zmieni tego organ nadzorczy w każdym państwie członkowskim.

Poprawka 69
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Aby zwiększyć zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego i promować 
korzystanie z usług i produktów zaufania, 
należy wprowadzić pojęcia 
kwalifikowanych usług zaufania
i dostawcy kwalifikowanych usług 

(22) Aby zwiększyć zaufanie obywateli do 
rynku wewnętrznego i promować 
korzystanie z usług i produktów zaufania, 
należy wprowadzić pojęcia 
kwalifikowanych usług zaufania
i dostawcy kwalifikowanych usług 
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zaufania w celu wskazania wymagań
i obowiązków mających zapewnić wysoki 
poziom bezpieczeństwa wszystkich 
świadczonych lub wykorzystywanych 
kwalifikowanych usług i produktów 
zaufania.

zaufania w celu wskazania wymagań
i obowiązków mających zapewnić wysoki 
poziom bezpieczeństwa wszystkich 
świadczonych lub wykorzystywanych 
kwalifikowanych usług i produktów 
zaufania. Zarówno kwalifikowane, jak
i zaawansowane podpisy elektroniczne 
mogą być prawnie równoważne podpisom 
odręcznym. Niniejsze rozporządzenie
w żaden sposób nie ogranicza możliwości 
osoby fizycznej lub prawnej do 
wykazywania na podstawie dowodów 
braku wiarygodności dowolnej formy 
podpisu elektronicznego. Niemniej jednak
w przypadku kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego ciężar dowodu w razie 
zakwestionowania tożsamości 
podpisującego spoczywa na stronie 
kwestionującej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że nawet niekwalifikowany podpis może mieć taki sam skutek, jak 
podpis odręczny, a jedyna różnica dotyczy ciężaru dowodu.

Poprawka 70
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi 
na mocy obowiązującej w UE Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
osoby niepełnosprawne powinny mieć 
możliwość korzystania z usług zaufania
i produktów przeznaczonych dla 
użytkownika końcowego stosowanych
w ramach świadczenia tych usług na takich 
samych zasadach, co inni konsumenci.

(23) Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi 
na mocy obowiązującej w UE Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
oraz w nawiązaniu do przepisów Unii 
Europejskiej dotyczących dostępności 
stron internetowych instytucji sektora 
publicznego i przy zachowaniu pełnej 
zgodności z tymi przepisami osoby 
niepełnosprawne powinny mieć możliwość 
korzystania z usług zaufania, usług 
identyfikacji elektronicznej i produktów 
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przeznaczonych dla użytkownika 
końcowego stosowanych w ramach 
świadczenia tych usług na takich samych 
zasadach co inni konsumenci.

Or. en

Poprawka 71
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Dostawca usług zaufania prowadzi 
działalność w szczególnie wrażliwym 
środowisku, w którym wiele innych stron 
polega na integralności usług dostawcy.
W szczególności konsumenci przyjmują, 
że dostawcy są zawsze godni zaufania. 
Dlatego też istotne jest unikanie 
konfliktów interesów. W interesie dobrego 
zarządzania w kontekście podpisów 
elektronicznych i identyfikacji 
elektronicznej jest to, aby dostawcy usług 
zaufania, ogólnie rzecz biorąc, nie 
podlegali pod podmioty świadczące usługi 
wymagające usług zaufania ani nie byli 
własnością takich podmiotów. Dozór 
sprawuje właściwy organ nadzorczy.

Or. en

Uzasadnienie

Oddzielenie funkcji dostawcy usług zaufania od dostawcy usług wymagających usług zaufania 
oznacza zmniejszenie ryzyka przeważenia jednego z interesów lub wywierania bezprawnego 
nacisku na dostawcę usług zaufania. Stanowi to ważną zasadę przy ustanawianiu 
odpowiednich łańcuchów zaufania na rynku podpisów elektronicznych.

Poprawka 72
Lambert van Nistelrooij



AM\936276PL.doc 19/175 PE510.784v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Organy nadzorcze powinny 
współpracować z organami ochrony 
danych i wymieniać się z nimi 
informacjami, aby zagwarantować, że 
dostawcy usług należycie przestrzegają 
przepisów dotyczących ochrony danych. 
Wymiana informacji powinna obejmować 
zwłaszcza incydenty związane
z bezpieczeństwem oraz przypadki 
naruszenia bezpieczeństwa danych 
osobowych.

(25) Dostawcy usług zaufania i krajowe 
organy właściwe do akredytacji lub
nadzoru spełniają wymogi dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 24 października 1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych.

Państwa członkowskie dopilnowują 
również, aby dostawcy usług zaufania 
oraz krajowe organy właściwe do 
akredytacji lub nadzoru współpracowały
z organami ochrony danych i wymieniały
się z nimi informacjami, aby 
zagwarantować, że dostawcy usług 
należycie przestrzegają przepisów 
dotyczących ochrony danych. Wymiana 
informacji powinna obejmować zwłaszcza 
incydenty związane z bezpieczeństwem 
oraz przypadki naruszenia bezpieczeństwa 
danych osobowych, jeżeli przewidują to 
obowiązujące przepisy.

Or. en

Poprawka 73
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W celu zapewnienia porównywalnego 
poziomu bezpieczeństwa kwalifikowanych
usług zaufania wszystkie państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
wspólne podstawowe wymagania

(28) W celu zapewnienia porównywalnego 
poziomu bezpieczeństwa usług zaufania 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
wprowadzić wspólne podstawowe 
wymagania dotyczące nadzoru. Aby 
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dotyczące nadzoru. Aby ułatwić spełnianie 
tych wymagań w jednolity sposób w całej 
Unii, państwa członkowskie powinny 
przyjąć porównywalne procedury
i powinny wymieniać się informacjami na 
temat swoich działań dotyczących nadzoru 
oraz najlepszymi praktykami stosowanymi
w tej dziedzinie.

ułatwić spełnianie tych wymagań
w jednolity sposób w całej Unii, państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
porównywalne procedury i powinny 
wymieniać się informacjami na temat 
swoich działań dotyczących nadzoru oraz 
najlepszymi praktykami stosowanymi w tej 
dziedzinie.

Or. en

Poprawka 74
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Zgłaszanie przypadków naruszenia 
bezpieczeństwa i przeprowadzanie ocen 
ryzyka w zakresie bezpieczeństwa ma 
zasadnicze znaczenie pod względem 
zapewnienia odpowiednich informacji 
zainteresowanym stronom w razie 
naruszenia bezpieczeństwa lub utraty 
integralności.

(29) Zgłaszanie przypadków naruszenia 
bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE i przeprowadzanie ocen ryzyka
w zakresie bezpieczeństwa ma zasadnicze 
znaczenie pod względem zapewnienia 
odpowiednich informacji zainteresowanym 
stronom w razie naruszenia 
bezpieczeństwa lub utraty integralności.

Or. en

Poprawka 75
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby Komisja i państwa członkowskie 
mogły ocenić skutki niniejszego 
rozporządzenia, organy nadzorcze powinny 
być zobowiązane do dostarczania danych 
statystycznych dotyczących korzystania
z kwalifikowanych usług zaufania.

(31) Aby Komisja i państwa członkowskie 
mogły ocenić skutki niniejszego 
rozporządzenia, organy nadzorcze powinny 
być zobowiązane do dostarczania danych 
statystycznych dotyczących korzystania
z usług zaufania.
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 76
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Aby zapewnić stabilność i trwałość 
kwalifikowanych usług zaufania oraz 
zwiększać zaufanie użytkowników do 
ciągłości kwalifikowanych usług zaufania, 
organy nadzorcze powinny zagwarantować 
przechowywanie i dostępność danych 
dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania przez odpowiedni okres, nawet 
wtedy, gdy dostawca usług 
kwalifikowanych zaufania przestanie 
istnieć.

(33) Aby zapewnić stabilność i trwałość 
usług zaufania o wyraźnej misji publicznej 
oraz zwiększać zaufanie użytkowników do 
ciągłości usług zaufania, organy nadzorcze 
powinny zagwarantować przechowywanie
i dostępność danych takich dostawców 
usług zaufania przez odpowiedni okres, 
nawet wtedy, gdy taki dostawca usług 
zaufania przestanie istnieć.

Or. en

Uzasadnienie

Czyni to organy nadzorcze odpowiedzialnymi za ciągłość wyłącznie tych dostawców usług 
zaufania, którzy wykazywali się aktywnością w zakresie świadczenia usług państwu 
członkowskiemu na potrzeby publiczne. Poprawka usuwa odniesienie do dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania tak, jak w motywach 22, 28 i 31.

Poprawka 77
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Aby zapewnić stabilność i trwałość 
kwalifikowanych usług zaufania oraz 

(33) Aby zapewnić stabilność i trwałość 
kwalifikowanych usług zaufania oraz 
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zwiększać zaufanie użytkowników do 
ciągłości kwalifikowanych usług zaufania, 
organy nadzorcze powinny zagwarantować 
przechowywanie i dostępność danych
dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania przez odpowiedni okres, nawet 
wtedy, gdy dostawca usług 
kwalifikowanych zaufania przestanie 
istnieć.

zwiększać zaufanie użytkowników do 
ciągłości kwalifikowanych usług zaufania, 
organy nadzorcze powinny zagwarantować 
przechowywanie i dostępność danych
gromadzonych przez dostawców
kwalifikowanych usług zaufania przez 
odpowiedni okres, nawet wtedy, gdy 
dostawca usług kwalifikowanych zaufania 
przestanie istnieć.

Or. en

Poprawka 78
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Aby ułatwić nadzór nad dostawcami 
kwalifikowanych usług zaufania, np.
w sytuacji, gdy dostawca świadczy swoje 
usługi na terytorium innego państwa 
członkowskiego i nie podlega tam 
nadzorowi lub gdy komputery dostawcy 
znajdują się na terytorium innego państwa 
członkowskiego niż państwo, w którym ma 
siedzibę, należy utworzyć system 
wzajemnej pomocy między organami 
nadzorczymi w państwach członkowskich.

(34) Aby ułatwić nadzór nad dostawcami 
usług zaufania, np. w sytuacji, gdy 
dostawca świadczy swoje usługi na 
terytorium innego państwa członkowskiego
i nie podlega tam nadzorowi lub gdy 
komputery dostawcy znajdują się na 
terytorium innego państwa członkowskiego 
niż państwo, w którym ma siedzibę, należy 
utworzyć system wzajemnej pomocy 
między organami nadzorczymi
w państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 79
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Dostawcy usług zaufania są 
odpowiedzialni za spełnianie wymogów 

(35) Dostawcy usług zaufania są 
odpowiedzialni za spełnianie wymogów 
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określonych w niniejszym rozporządzeniu
i dotyczących świadczenia usług zaufania, 
zwłaszcza kwalifikowanych usług 
zaufania. Organy nadzorcze są 
odpowiedzialne za nadzorowanie tego,
w jaki sposób dostawcy usług zaufania 
spełniają te wymagania.

określonych w niniejszym rozporządzeniu
i dotyczących świadczenia usług zaufania, 
zwłaszcza usług zaufania. Organy 
nadzorcze są odpowiedzialne za 
nadzorowanie tego, aby dostawcy usług 
zaufania spełniali te wymagania.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że organy nadzorcze nie powinny wyłącznie nadzorować tego, czy i w jaki sposób 
dostawcy usług zaufania spełniają wymagania, ale powinny dysponować narzędziami 
służącymi do podejmowania bardziej rygorystycznych środków w sytuacji, gdy okazuje się, że 
dostawca usług zaufania w rzeczywistości nie spełnia wymagań.

Poprawka 80
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby umożliwić efektywne 
zainicjowanie procedury, która powinna 
doprowadzić do umieszczenia dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania
i świadczonych przez nich 
kwalifikowanych usług zaufania na 
zaufanych listach, należy dążyć do 
nawiązania wstępnych interakcji między 
potencjalnymi dostawcami 
kwalifikowanych usług zaufania
a właściwym organem nadzorczym w celu 
zapewnienia należytej staranności 
niezbędnej do świadczenia 
kwalifikowanych usług zaufania.

(36) Aby umożliwić efektywne 
zainicjowanie procedury, która powinna 
doprowadzić do umieszczenia dostawców 
usług zaufania i świadczonych przez nich 
usług zaufania na zaufanych listach, należy 
dążyć do nawiązania wstępnych interakcji 
między potencjalnymi dostawcami usług 
zaufania a właściwym organem 
nadzorczym w celu zapewnienia należytej 
staranności niezbędnej do świadczenia 
usług zaufania.

Or. en

Poprawka 81
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Zaufane listy są istotnym elementem 
procesu budowania zaufania wśród 
podmiotów rynkowych, ponieważ 
wskazują kwalifikowany status dostawcy 
usługi podczas nadzoru; z drugiej strony 
nie są one niezbędne w celu osiągnięcia 
kwalifikowanego statusu i świadczenia 
kwalifikowanych usług zaufania, które 
wynikają ze spełnienia wymogów 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawki do motywów 22, 28, 31, 33, 34 i 35. Należy zwrócić uwagę, że można nałożyć 
wymogi kwalifikacji na świadczenie usług bez nakładania kwalifikacji na dostawcę usług 
zaufania.

Poprawka 82
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Po tym, jak kwalifikowana usługa 
zaufania zostanie zgłoszona, nie może 
zostać odrzucona przez stosowny organ 
sektora publicznego podczas realizacji 
procedury lub formalności 
administracyjnej ze względu na fakt, iż nie 
jest uwzględniona w zaufanych listach 
sporządzonych przez państwa 
członkowskie. Do celów niniejszego aktu 
organ sektora publicznego oznacza każdy 
organ publiczny lub inny podmiot, któremu 
powierzono świadczenie usług 
administracji elektronicznej, takich jak np. 

(38) Po tym, jak usługa zaufania zostanie 
zgłoszona, nie może zostać odrzucona
przez stosowny organ sektora publicznego 
podczas realizacji procedury lub 
formalności administracyjnej ze względu 
na fakt, iż nie jest uwzględniona
w zaufanych listach sporządzonych przez 
państwa członkowskie. Do celów 
niniejszego aktu organ sektora publicznego 
oznacza każdy organ publiczny lub inny 
podmiot, któremu powierzono świadczenie 
usług administracji elektronicznej.
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deklaracje podatkowe online, wnioski
o wydanie odpisu aktu urodzenia, udział
w elektronicznych przetargach 
publicznych itd.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22. Ponadto albo istnieje lista obejmowanych usług administracji 
elektronicznej, albo nie. Otwarta lista jest w tych okolicznościach rozwiązaniem nietrafionym
i mogłaby być stworzona później.

Poprawka 83
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Komisja Europejska w ciągu trzech 
lat od przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia opracuje wniosek 
dotyczący znaku zaufania UE
w odniesieniu do dostawców usług 
zaufania, który może pomóc 
konsumentom uszeregować różne stopnie 
poziomu bezpieczeństwa zapewnianego 
przez dostawców usług zaufania na rynku 
wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 84
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Podpisującemu należy umożliwić 
powierzanie urządzeń do składania 

(40) Podpisującemu należy umożliwić 
powierzanie urządzeń do składania podpisu 
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kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
stronie trzeciej, pod warunkiem wdrożenia 
odpowiednich mechanizmów i procedur 
gwarantujących, że podpisujący posiada 
wyłączną kontrolę nad używaniem swoich 
danych służących do składania podpisu 
elektronicznego, i że użycie urządzenia 
spełnia wymagania dotyczące.
kwalifikowanego podpisu.

elektronicznego stronie trzeciej, pod 
warunkiem wdrożenia odpowiednich 
mechanizmów i procedur gwarantujących, 
że podpisujący posiada wyłączną kontrolę 
nad używaniem swoich danych służących 
do składania podpisu elektronicznego, i że 
użycie urządzenia spełnia wymagania 
dotyczące podpisu.

Or. en

Poprawka 85
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Aby zapewnić pewność prawa
w odniesieniu do ważności podpisu, 
niezbędne jest wyszczególnienie, które 
elementy kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego muszą być ocenione przez 
stronę ufającą dokonującą weryfikacji. 
Ponadto określenie wymogów dla 
dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania mogących świadczyć 
kwalifikowane usługi weryfikacji na rzecz 
stron ufających, które same nie chcą lub 
nie są w stanie dokonać weryfikacji 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych, powinno zachęcić sektory 
prywatny i publiczny do inwestowania
w takie usługi. Dzięki tym obu elementom 
weryfikacja kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych powinna być łatwa
i wygodna dla wszystkich stron na 
poziomie Unii.

(41) Aby zapewnić pewność prawa
w odniesieniu do ważności podpisu, 
niezbędne jest wyszczególnienie, które 
elementy podpisu elektronicznego muszą 
być ocenione przez stronę ufającą 
dokonującą walidacji. Ponadto określenie 
wymogów dla dostawców usług zaufania 
mogących świadczyć usługi walidacji na 
rzecz stron ufających, które same nie chcą 
lub nie są w stanie dokonać walidacji
podpisów elektronicznych, powinno 
zachęcić sektory prywatny i publiczny do 
inwestowania w takie usługi. Dzięki tym 
obu elementom walidacja podpisów 
elektronicznych powinna być łatwa
i wygodna dla wszystkich stron na 
poziomie Unii.

Or. en
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Poprawka 86
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Kiedy transakcja wymaga od osoby 
prawnej użycia kwalifikowanej pieczęci 
elektronicznej, akceptowalny powinien 
być również kwalifikowany podpis 
elektroniczny uprawnionego 
przedstawiciela osoby prawnej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 87
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Pieczęcie elektroniczne powinny 
służyć jako dowód wydania dokumentu 
elektronicznego przez osobę prawną, 
gwarantując pochodzenie i integralność 
dokumentu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wygląda na to, że pieczęć elektroniczna została dodana przez Komisję Europejską do 
niniejszego rozporządzenia w celu prawnego utworzenia rodzaju uwierzytelniania dla osób 
prawnych, które nie istnieje. Pytanie brzmi, czy istnieje już rozwiązanie techniczne, które 
może się samo rozwinąć, oraz czy na tym etapie niezbędne jest prawne określenie jego 
wymogów technicznych. Bardziej przydatne są jasne zasady w zakresie odpowiedzialności 
wszystkich stron w związku z łańcuchem tworzenia pieczęci.
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Poprawka 88
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Pieczęcie elektroniczne powinny 
służyć jako dowód wydania dokumentu 
elektronicznego przez osobę prawną, 
gwarantując pochodzenie i integralność 
dokumentu.

(43) Pieczęcie lub znaczki elektroniczne 
powinny służyć jako dowód wydania 
dokumentu elektronicznego przez osobę 
prawną, gwarantując integralność 
dokumentu.

Or. en

Uzasadnienie

Zdecydowanie zaleca się dodanie do terminu „pieczęć” terminu „znaczek”. Termin 
„pieczęć” budzi określone konotacje ze względu na przepisy wielu państw członkowskich,
w których jest używany w kontekście publicznego nadawania ważności dokumentom. 
Wprowadzenie tego terminu w odniesieniu do prywatnych dokumentów spowodowałoby 
znaczną dezorientację wśród prawników.

Poprawka 89
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewnić długoterminowe 
przechowywanie informacji, tj. prawną 
ważność podpisu elektronicznego
i pieczęci elektronicznych przez wydłużone 
okresy, dając gwarancję możliwości ich 
weryfikacji bez względu na przyszłe 
zmiany technologiczne.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Sposobem na osiągnięcie tego jest stosowanie otwartych standardów, które są 
ogólnodostępne, a także poszanowanie zasad kompatybilności wstecznej i interoperacyjności. 
Nie jest to jeszcze możliwe, ponieważ ustawodawca musi zaczekać na ruch branży. 
Prawdopodobnie nie trzeba będzie czekać długo.

Poprawka 90
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Ponieważ właściwe organy
w państwach członkowskich używają 
obecnie różnych formatów 
zaawansowanych podpisów 
elektronicznych do elektronicznego 
podpisywania dokumentów, należy zadbać
o to, by państwa członkowskie mogły 
obsługiwać pod względem technicznym co 
najmniej kilka formatów 
zaawansowanego podpisu elektronicznego 
przy odbiorze dokumentów podpisanych 
elektronicznie. Podobnie, kiedy właściwe 
organy w państwach członkowskich 
używają zaawansowanych pieczęci 
elektronicznych, należy zapewnić im 
możliwość obsługi co najmniej kilku 
formatów zaawansowanej pieczęci 
elektronicznej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek ma na celu uczynienie technologii stosowanych na potrzeby podpisów
i pieczęci w różnych państwach członkowskich interoperacyjnymi. Otwartym pozostaje 
pytanie dotyczące tego, ile formatów podpisów i pieczęci powinno zostać uwzględnionych na 
wykazie właściwych organów.

Poprawka 91
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Pieczęcie elektroniczne mogą być 
używane nie tylko do uwierzytelnienia 
dokumentu wydanego przez osobę 
prawną, lecz również do uwierzytelnienia 
wszelkich zasobów cyfrowych osoby 
prawnej, np. kodu oprogramowania lub 
serwerów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Różnica między pieczęciami a podpisami nie powinna być zbyt duża. Branża często rozwija te 
mechanizmy w miarę potrzeb, w obrębie odpowiednich ram.

Poprawka 92
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) W celu uzupełnienia niektórych 
szczegółowych i technicznych aspektów 
rozporządzenia w elastyczny i szybki 
sposób należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej w odniesieniu do 
interoperacyjności identyfikacji 
elektronicznej, środków bezpieczeństwa 
wymaganych w przypadku dostawców 
usług zaufania; uznanych i niezależnych 
organów odpowiedzialnych za 
przeprowadzanie audytów dostawców 
usług, zaufanych list, wymogów 
dotyczących poziomu bezpieczeństwa 
podpisów elektronicznych, wymogów 
dotyczących kwalifikowanych 

skreślony
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certyfikatów podpisów elektronicznych 
oraz ich weryfikacji i przechowywania, 
organów odpowiedzialnych za certyfikację 
urządzeń do składania kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego, wymogów 
dotyczących poziomu bezpieczeństwa 
pieczęci elektronicznych
i kwalifikowanych certyfikatów pieczęci 
elektronicznych, a także w odniesieniu do 
interoperacyjności usług przekazu. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest ujmowanie w niniejszym rozporządzeniu szczegółowych kwestii technicznych
i nie jest to niezbędne do osiągnięcia tego, co politycznie osiągalne zgodnie z art. 3–7. 
Kwestia odpowiednich mechanizmów rynkowych w zakresie przejrzystości i rozdzielenia 
funkcji w ramach rynków dostawców usług zaufania nie jest ujęta najlepiej poza art. 15–16
i motywami. Mechanizmy normalizacji powinny być zgodne ze zwykłymi procedurami
w zakresie norm zamówień publicznych istniejącymi już na szczeblu Unii.

Poprawka 93
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze, zwłaszcza
w odniesieniu do określenia numerów 
referencyjnych norm, które umożliwią 
domniemanie spełnienia niektórych 
wymogów przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu lub określonych w aktach 
delegowanych. Uprawnienia te powinny 
być wykonywane zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu 

(51) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze, zwłaszcza
w odniesieniu do określenia numerów 
referencyjnych norm, które umożliwią 
domniemanie spełnienia niektórych 
wymogów przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu lub określonych w aktach 
delegowanych. Uprawnienia te powinny 
być wykonywane po przeprowadzeniu 
przejrzystych konsultacji
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Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

z zainteresowanymi stronami, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

Or. en

Poprawka 94
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Aby zapewnić pewność prawa 
podmiotom rynkowym stosującym już 
kwalifikowane certyfikaty wydane zgodnie
z dyrektywą 1999/93/WE, należy 
przewidzieć odpowiedni okres 
przejściowy. Należy również zapewnić 
Komisji środki do przyjmowania aktów 
wykonawczych i delegowanych przed 
upływem tego terminu.

(53) Aby zapewnić pewność prawa 
podmiotom rynkowym stosującym już 
certyfikaty wydane zgodnie z dyrektywą 
1999/93/WE, należy przewidzieć 
odpowiedni okres przejściowy. Należy 
również zapewnić Komisji środki do 
przyjmowania aktów wykonawczych
i delegowanych przed upływem tego 
terminu.

Or. en

Poprawka 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady dotyczące identyfikacji 
elektronicznej i elektronicznych usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych w celu zapewnienia 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady dotyczące pewnego 
uwierzytelniania elektronicznego lub 
identyfikacji elektronicznej
i elektronicznych usług zaufania
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odpowiedniego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych w celu zapewnienia 
odpowiedniego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 96
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady dotyczące identyfikacji 
elektronicznej i elektronicznych usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych w celu zapewnienia 
odpowiedniego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rozporządzenie określa warunki 
uznawania i akceptowania przez państwa 
członkowskie środków identyfikacji 
elektronicznej osób fizycznych i prawnych, 
objętych zgłoszonym systemem 
identyfikacji elektronicznej innego państwa 
członkowskiego.

2. Rozporządzenie określa warunki 
uznawania i akceptowania przez państwa 
członkowskie środków uwierzytelniania 
elektronicznego lub identyfikacji 
elektronicznej dla osób fizycznych
i prawnych, objętych zgłoszonym 
systemem uwierzytelniania 
elektronicznego lub identyfikacji 
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elektronicznej innego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zapisu.

Poprawka 98
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rozporządzenie ustanawia ramy prawne 
dla podpisów elektronicznych, pieczęci 
elektronicznych, elektronicznych 
znaczników czasu, dokumentów 
elektronicznych, usług przekazu 
elektronicznego i uwierzytelniania witryn 
internetowych.

3. Rozporządzenie ustanawia ramy prawne 
dla pewnych podpisów elektronicznych, 
powiązanych usług zaufania oraz 
uwierzytelniania pewnych aspektów usług 
sieciowych.

Or. en

Poprawka 99
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rozporządzenie ustanawia ramy prawne 
dla podpisów elektronicznych, pieczęci 
elektronicznych, elektronicznych 
znaczników czasu, dokumentów 
elektronicznych, usług przekazu
elektronicznego i uwierzytelniania witryn 
internetowych.

3. Rozporządzenie ustanawia ramy prawne 
dla podpisów elektronicznych, pieczęci 
elektronicznych, elektronicznych 
znaczników czasu, dokumentów 
elektronicznych i usług doręczenia
elektronicznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o witryny internetowe to istnieją już ogólnie akceptowane i uznawane przez 
konsumentów normy branżowe. Wartość dodana kwalifikowanych certyfikatów witryn 
internetowych nie jest zatem jasna. Ponadto internet sam w sobie ma charakter globalny
i użytkownicy mieliby do czynienia z witrynami internetowymi podlegającymi przepisom 
unijnym oraz z witrynami niepodlegającymi tym przepisom, co prowadziłoby do chaosu
i braku pewności, tym bardziej, że fakt uznawania witryny za „niekwalifikowaną” nie 
oznaczałby koniecznie, że jest ona mniej bezpieczna.

Poprawka 100
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie gwarantuje, że
do swobodnego obrotu na rynku 
wewnętrznym dopuszczane są usługi
i produkty zaufania spełniające wymogi 
niniejszego rozporządzenia.

4. Niniejsze rozporządzenie gwarantuje, że 
do swobodnego obrotu na rynku 
wewnętrznym dopuszczane są 
kwalifikowane i niekwalifikowane usługi
i produkty zaufania spełniające wymogi 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że do swobodnego obrotu dopuszczane są również usługi 
niekwalifikowane.

Poprawka 101
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się
w odniesieniu do usług identyfikacji 
elektronicznej świadczonych przez 
państwa członkowskie, w ich imieniu lub 
na ich odpowiedzialność oraz

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się
w odniesieniu do usług identyfikacji 
elektronicznej uznawanych przez państwa 
członkowskie, świadczonych przez nie lub
w ich imieniu oraz w odniesieniu do 
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w odniesieniu do dostawców usług 
zaufania posiadających siedzibę w Unii.

dostawców usług zaufania posiadających 
siedzibę w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

System sektora prywatnego zasadniczo powinien podlegać zgłoszeniu, jeżeli jest uznawany 
przez państwo członkowskie.

Poprawka 102
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się
w odniesieniu do usług identyfikacji 
elektronicznej świadczonych przez 
państwa członkowskie, w ich imieniu lub 
na ich odpowiedzialność oraz
w odniesieniu do dostawców usług 
zaufania posiadających siedzibę w Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się
w odniesieniu do usług identyfikacji 
elektronicznej świadczonych, zgodnie
z warunkami zgłaszania przewidzianymi
w art. 6, przez państwa członkowskie lub 
świadczonych przez dostawcę usług 
zaufania w imieniu i na odpowiedzialność 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się
w odniesieniu do usług identyfikacji 
elektronicznej świadczonych przez 
państwa członkowskie, w ich imieniu lub 
na ich odpowiedzialność oraz
w odniesieniu do dostawców usług 
zaufania posiadających siedzibę w Unii.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się
w odniesieniu do usług uwierzytelniania 
elektronicznego i identyfikacji 
elektronicznej świadczonych przez 
państwa członkowskie, w ich imieniu lub 
na ich odpowiedzialność oraz
w odniesieniu do powiązanych dostawców 
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usług zaufania.

Or. en

Poprawka 104
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do świadczenia elektronicznych usług 
zaufania opierających się na 
dobrowolnych porozumieniach zawartych
na mocy prawa prywatnego.

2. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do świadczenia elektronicznych usług 
zaufania świadczonych wyłącznie na 
potrzeby wewnętrzne w ramach 
zamkniętej grupy. Żadna strona trzecia 
chcąca zakwestionować ważność takiej 
usługi zaufania nie może tego zrobić 
jedynie w oparciu o fakt, że usługa 
zaufania nie spełnia wymogów 
niniejszego rozporządzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Oryginalne brzmienie było niejasne i mogłoby sugerować, że prawo prywatne daje możliwość 
wyboru w zakresie podlegania niniejszemu rozporządzeniu. Należy doprecyzować, że usługi te 
nie są oferowane ogółowi społeczeństwa i że strony są ograniczone i określone.

Poprawka 105
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do świadczenia elektronicznych usług 
zaufania opierających się na dobrowolnych 
porozumieniach zawartych na mocy prawa 
prywatnego.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się
zarówno do kwalifikowanych, jak
i niekwalifikowanych dostawców usług 
zaufania posiadających siedzibę lub 
prowadzących działalność w Unii.
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Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
natomiast do świadczenia elektronicznych 
usług zaufania opierających się na 
dobrowolnych porozumieniach 
regulowanych przez prawo prywatne
i niezwiązanych z dostępem do usług 
publicznych.

Or. en

Poprawka 106
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się 
do świadczenia elektronicznych usług 
zaufania opierających się na 
dobrowolnych porozumieniach zawartych 
na mocy prawa prywatnego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „dobrowolne porozumienia” jest mylące, ponieważ pojęcie takie nie posiada 
sensu prawnego w wielu państwach członkowskich. Zakres niniejszego rozporządzenia 
powinien być możliwie szeroki – niniejsze brzmienie mogłoby powodować występowanie luki 
prawnej, w ramach której każdą umowę zaangażowane strony mogłyby określić mianem 
„dobrowolnego porozumienia”. Niniejsza poprawka jest zgodna z treścią istniejącej 
dyrektywy w sprawie podpisów elektronicznych (1999/93/WE).

Poprawka 107
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla suwerenności 
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państwowej państwa członkowskie 
dopilnowują, aby formy przewidziane 
przez prawo krajowe lub unijne nie 
stanowiły naruszenia ważności prawnej 
elektronicznych usług zaufania w świetle 
wymagań prawa publicznego
i prywatnego.

Or. en

Poprawka 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „identyfikacja elektroniczna” oznacza 
proces używania danych identyfikujących 
osobę w formie elektronicznej, w sposób 
jednoznaczny reprezentujący osobę 
fizyczną lub prawną;

1) „identyfikacja elektroniczna” oznacza 
proces uwierzytelniania elektronicznego 
przy użyciu danych identyfikujących
w formie elektronicznej, w sposób 
jednoznaczny reprezentujący osobę 
fizyczną lub prawną, w przypadku gdy:

a) dane identyfikacyjne mogą być 
wykorzystywane przez stronę ufającą do 
zidentyfikowania osoby, wyłącznie jeżeli 
spełnione są określone warunki 
(warunkowa identyfikacja elektroniczna); 
lub
b) dane identyfikacyjne mogą być 
wykorzystywane przez stronę ufającą do 
zidentyfikowania osoby (bezwarunkowa 
identyfikacja elektroniczna);

Or. en

Poprawka 109
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „identyfikacja elektroniczna” oznacza 
proces używania danych identyfikujących 
osobę w formie elektronicznej, w sposób 
jednoznaczny reprezentujący osobę 
fizyczną lub prawną;

1) „identyfikacja elektroniczna” oznacza 
proces używania danych identyfikujących 
osobę w formie elektronicznej, 
reprezentujący osobę fizyczną lub prawną
w sposób jednoznaczny lub w stopniu 
koniecznym dla określonego celu;

Or. en

Uzasadnienie

Należy włączyć do niniejszego wniosku zasadę minimalizacji danych. Chociaż niektóre usługi 
wymagają jednoznacznej identyfikacji, to inne niekoniecznie wymagają transferu wszystkich 
danych. Przykład może stanowić chociażby weryfikacja wieku, w przypadku której nie 
potrzeba pozostałych danych osobowych.

Poprawka 110
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „identyfikacja elektroniczna” oznacza 
proces używania danych identyfikujących 
osobę w formie elektronicznej, w sposób 
jednoznaczny reprezentujący osobę 
fizyczną lub prawną;

1) „identyfikacja elektroniczna” oznacza 
proces używania danych identyfikujących
w formie elektronicznej, w sposób 
jednoznaczny reprezentujący osobę 
fizyczną lub prawną;

Or. fr

Poprawka 111
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „transakcja” oznacza sesję lub 
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kontakt między osobą a stroną ufającą; 

Or. en

Uzasadnienie

Definicja transakcji jest niezbędna na potrzeby dalszych definicji. Ograniczenie do sesji 
wyklucza np. długotrwałą relację umowną obejmującą kilka kontaktów między stronami. 
Ostatnia sytuacja jest uznawana za relację i objęta poniżej uwierzytelnianiem elektronicznym
w określonym kontekście. Sesja odnosi się raczej do zakresu uwagi osoby poświęcanej 
konkretnemu zadaniu, np. wizyta na konkretnej witrynie internetowej.

Poprawka 112
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) „uwierzytelnianie elektroniczne bez 
powiązania” oznacza proces 
wykorzystywania danych w formie 
elektronicznej w oparciu o atrybuty osoby 
fizycznej lub prawnej, w ramach którego 
dostarczone atrybuty i dodatkowo 
dostępne informacje nie pozwalają na 
powiązanie transakcji z osobą lub z inną 
transakcją; 

Or. en

Uzasadnienie

W wielu przypadkach wykorzystywania danych ustanowienie bezpośredniego powiązania
z osobą nie jest konieczne, a w ogólnym kontekście przepisów dotyczących ochrony danych
i szczegółowym kontekście zasady minimalizacji danych – jest wręcz niepożądane lub 
niezgodne z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy 95/46/WE. Na przykład przy usługach online 
konieczne może być stwierdzenie, że klient ma ponad 18 lat, natomiast imię i nazwisko, adres 
lub dokładna data urodzenia nie są konieczne do tego, aby upewnić się, że klient może 
uzyskać dostęp do konkretnej usługi lub zamówić konkretny produkt. W takiej sytuacji 
anonimowy dowód koniecznych atrybutów osoby jest wystarczający i jednocześnie pozwala 
klientowi zachować anonimowość.
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Poprawka 113
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c) „uwierzytelnianie elektroniczne
w określonym kontekście” oznacza proces 
wykorzystywania danych w formie 
elektronicznej w oparciu o atrybuty osoby 
fizycznej lub prawnej, w ramach którego 
dostarczone atrybuty i dodatkowo 
dostępne informacje pozwalają 
zweryfikować, czy ta sama osoba była 
uwierzytelniana elektronicznie w tym 
samym kontekście przy jednej
z poprzednich transakcji; 

Or. en

Uzasadnienie

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with
a rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. 
Electronic authentication means may highly add to security and trust in this area. But where 
it is sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birthdate etc. Rather solutions allowing for
a secure re-recognition should be used.Context may be understood inter alia as bound to
a specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.

Poprawka 114
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „środek identyfikacji elektronicznej” 2) „środek uwierzytelniania 
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oznacza materialną lub niematerialną 
jednostkę zawierającą dane, o których 
mowa w pkt 1) niniejszego artykułu, 
używaną w celu uzyskania dostępu do 
usług online, o których mowa w art. 5;

elektronicznego” oznacza materialną lub 
niematerialną jednostkę zawierającą dane,
o których mowa w pkt 1a) niniejszego 
artykułu, używaną w celu uzyskania 
dostępu do usług online, o których mowa
w art. 5;

(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi konsekwencję wprowadzenia pojęcia uwierzytelniania jako procesu 
bardziej ogólnego i uznania identyfikacji za konkretną formę z danymi identyfikacyjnymi.

Poprawka 115
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „system identyfikacji elektronicznej” 
oznacza system identyfikacji 
elektronicznej, w ramach którego wydaje 
się środki identyfikacji elektronicznej
osobom, o których mowa w pkt 1) 
niniejszego artykułu;

3) „system uwierzytelniania 
elektronicznego” oznacza system 
uwierzytelniania elektronicznego,
w ramach którego wydaje się środki 
uwierzytelniania elektronicznego osobom,
o których mowa w pkt 1) niniejszego 
artykułu;
(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi konsekwencję wprowadzenia pojęcia uwierzytelniania jako procesu 
bardziej ogólnego i uznania identyfikacji za konkretną formę z danymi identyfikacyjnymi.
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Poprawka 116
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „uwierzytelnianie” oznacza proces 
elektroniczny, który umożliwia weryfikację
identyfikacji elektronicznej osoby 
fizycznej lub prawnej lub pochodzenia
i integralności danych elektronicznych;

4) „walidacja elektroniczna” oznacza 
proces elektroniczny, który umożliwia 
walidację uwierzytelniania
elektronicznego osoby fizycznej lub 
prawnej; lub pochodzenia i integralności 
danych elektronicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie terminologii funkcjonującej w nauce i literaturze na potrzeby rozróżnienia 
między uwierzytelnianiem elektronicznym a identyfikacją elektroniczną (zob. art. 3 ust. 1a, 1b 
oraz 1c powyżej); proces weryfikowania ważności dostarczonych atrybutów wymaga 
terminologii innej, niż uwierzytelnianie. Walidacja elektroniczna została wybrana zgodnie
z istniejącym brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. d).

Poprawka 117
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) „dane identyfikacyjne” oznaczają 
dowolny zestaw atrybutów, których 
znajomość stanowi o określeniu 
konkretnej osoby fizycznej, np. 
kombinacja imienia i nazwiska oraz 
adresu zamieszkania lub imienia
i nazwiska oraz daty urodzenia lub 
dowolnej informacji umożliwiającej 
określenie osoby, np. numer paszportu czy 
niepowtarzalny numer ewidencyjny;



AM\936276PL.doc 45/175 PE510.784v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja opisuje w sposób funkcjonalny dane identyfikacyjne. Pełna lista atrybutów 
została celowo ominięta, ponieważ państwa członkowskie mogą uznać różne atrybuty za 
niezbędne do jasnej i jednoznacznej identyfikacji.

Poprawka 118
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b) „wydawca” oznacza podmiot, który 
ręczy za ważność co najmniej jednego 
atrybutu osoby poprzez wydanie 
posiadaczowi środka identyfikacji 
elektronicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędna definicja odnosząca się bezpośrednio do wydawców w odniesieniu do wymagań 
dotyczących ochrony danych, zob. art. 4a poniżej.

Poprawka 119
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c) „podmiot dokonujący walidacji” 
oznacza podmiot odpowiedzialny za 
mechanizm uwierzytelniania zapewniony 
przez zgłaszające państwo członkowskie 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d).;

Or. en
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Uzasadnienie

Niezbędna definicja odnosząca się do podmiotu dokonującego walidacji w odniesieniu do 
wymagań dotyczących ochrony danych, zob. art. 4a poniżej.

Poprawka 120
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d) „posiadacz” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, dla której wydawany jest
środek uwierzytelniania elektronicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Brakująca definicja.

Poprawka 121
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4e) „strona ufająca” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, dla której posiadacz 
środka uwierzytelniania elektronicznego 
weryfikuje atrybuty;

Or. en

Uzasadnienie

Projekt odwoływał się do stron ufających w art. 1 lit. d) bez zapewnienia odpowiedniej 
definicji.
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Poprawka 122
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest składany przy użyciu danych 
służących do składania podpisu 
elektronicznego, które podpisujący może 
wykorzystać z dużą dozą zaufania i nad 
którymi ma wyłączną kontrolę; oraz

c) nie ma możliwości, aby podpisujący nie 
zrozumiał, że podpisuje transakcję
i niechcący ujawnił dane dostępowe 
podpisu jakiejkolwiek stronie trzeciej;
oraz

Or. en

Poprawka 123
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest składany przy użyciu danych 
służących do składania podpisu 
elektronicznego, które podpisujący może 
wykorzystać z dużą dozą zaufania i nad 
którymi ma wyłączną kontrolę; oraz

c) jest składany przy użyciu danych 
służących do składania podpisu 
elektronicznego, które podpisujący może 
wykorzystać z dużą dozą zaufania; oraz

Or. fr

Uzasadnienie

Niezbędne wydaje się usunięcie fragmentu zdania „i nad którymi ma wyłączną kontrolę”, aby 
uelastycznić postanowienia, umożliwiając podpisującemu przekazanie swojego podpisu 
upoważnionemu przedstawicielowi.

Poprawka 124
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „kwalifikowany podpis elektroniczny” 
oznacza bezpieczny podpis elektroniczny, 
który jest składany za pomocą urządzenia 
do składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego i który opiera się na 
kwalifikowanym certyfikacie podpisu 
elektronicznego;

skreślony

(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Poprawka 125
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „certyfikat” oznacza poświadczenie 
elektroniczne, które łączy – odpowiednio –
podpis elektroniczny lub dane
z weryfikacji pieczęci osoby fizycznej lub 
osoby prawnej z certyfikatem i które 
potwierdza te dane jako dane tej osoby;

10) „certyfikat” oznacza poświadczenie 
elektroniczne, które łączy dane służące do 
walidacji podpisu elektronicznego z osobą 
fizyczną lub dane służące do walidacji 
pieczęci elektronicznej z osobą prawną
i które potwierdza dane tej osoby;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka czysto redakcyjna.

Poprawka 126
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11) „kwalifikowany certyfikat podpisu 
elektronicznego” oznacza poświadczenie 
stosowane do potwierdzania podpisów 
elektronicznych, które jest wydawane 
przez dostawcę kwalifikowanych usług 
zaufania i które spełnia wymagania 
określone w załączniku I;

skreślony

(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 127
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „usługa zaufania” oznacza każdą 
elektroniczną usługę polegającą na 
tworzeniu, kontroli, weryfikacji
i przechowywaniu podpisów 
elektronicznych, pieczęci elektronicznych, 
elektronicznych znaczników czasu, 
dokumentów elektronicznych, usług
przekazu elektronicznego, usług 
uwierzytelniania witryn internetowych
i certyfikatów elektronicznych, w tym 
certyfikatów podpisów elektronicznych
i pieczęci elektronicznych;

12) „usługa zaufania” oznacza każdą 
elektroniczną usługę polegającą na 
tworzeniu, weryfikacji, walidacji, obsłudze
i przechowywaniu podpisów 
elektronicznych, pieczęci elektronicznych, 
elektronicznych znaczników czasu, 
dokumentów elektronicznych, usług
doręczenia elektronicznego lub
certyfikatów elektronicznych, w tym 
certyfikatów podpisów elektronicznych
i pieczęci elektronicznych;

Or. en
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Uzasadnienie

Uwierzytelnianie witryn internetowych powinno znaleźć się poza zakresem niniejszego 
rozporządzenia. Co więcej lista nie powinna być zbiorcza.

Poprawka 128
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „kwalifikowana usługa zaufania” 
oznacza usługę zaufania, która spełnia 
stosowne wymagania ustanowione
w niniejszym rozporządzeniu;

skreślony

(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 129
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „dostawca usług zaufania” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która świadczy 
jedną usługę zaufania lub więcej takich 
usług;

14) „dostawca usług zaufania” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która świadczy 
jedną usługę zaufania lub więcej takich 
usług zgodnie z definicją zawartą
w niniejszym rozporządzeniu;

Or. en
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Uzasadnienie

Usuwa niejednoznaczność dotyczącą usług zaufania, np. w sektorze finansowym.

Poprawka 130
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „dostawca kwalifikowanych usług 
zaufania” oznacza dostawcę usług 
zaufania, który spełnia wymagania 
ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu;

skreślony

(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 131
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18) „urządzenie do składania 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego” oznacza urządzenie do 
składania podpisu elektronicznego, które 
spełnia wymagania określone
w załączniku II;

skreślony

(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
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konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 132
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21) „zaawansowana pieczęć 
elektroniczna” oznacza pieczęć 
elektroniczną, która spełnia następujące 
wymagania:

skreślony

a) jest przyporządkowania wyłącznie 
podmiotowi wystawiającemu pieczęć;
b) umożliwia ustalenie tożsamości 
podmiotu wystawiającego pieczęć;
c) jest tworzona przy użyciu danych 
służących do wystawiania pieczęci 
elektronicznej, które podmiot 
wystawiający pieczęć posiadający duży 
poziom zaufania może wykorzystać do 
wystawienia pieczęci elektronicznej; oraz
d) jest w taki sposób powiązana z danymi, 
do których się odnosi, że każda późniejsza 
zmiana danych jest wykrywalna;

Or. en

Uzasadnienie

Wygląda na to, że pieczęć elektroniczna została dodana przez Komisję Europejską do 
niniejszego rozporządzenia w celu prawnego utworzenia rodzaju uwierzytelniania dla osób 
prawnych, które nie istnieje. Pytanie brzmi, czy istnieje już rozwiązanie techniczne, które 
może się samo rozwinąć, oraz czy na tym etapie niezbędne jest prawne określenie jego 
wymogów technicznych.
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Poprawka 133
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22) „kwalifikowana pieczęć 
elektroniczna” oznacza zaawansowaną 
pieczęć elektroniczną, która została 
wystawiona za pomocą urządzenia do 
wystawiania kwalifikowanych pieczęci 
elektronicznych i która opiera się na 
kwalifikowanym certyfikacie pieczęci 
elektronicznej;

skreślony

(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 134
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24) „kwalifikowany certyfikat pieczęci 
elektronicznej” oznacza poświadczenie 
stosowane do potwierdzenia pieczęci 
elektronicznej, które jest wydawane przez 
dostawcę kwalifikowanych usług zaufania
i które spełnia wymagania określone
w załączniku III;

skreślony

(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
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konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 135
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26) „kwalifikowany elektroniczny 
znacznik czasu” oznacza elektroniczny 
znacznik czasu, który spełnia wymagania 
określone w art. 33;

skreślony

(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 136
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29) „kwalifikowana usługa przekazu 
elektronicznego” oznacza usługę przekazu 
elektronicznego, która spełnia wymagania 
określone w art. 36;

skreślony
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(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 137
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „kwalifikowany certyfikat 
uwierzytelniania witryn internetowych” 
oznacza poświadczenie, które jest 
stosowane do uwierzytelniania witryn 
internetowych i przyporządkowuje witrynę 
internetową osobie, której wydano 
certyfikat wystawiony przez dostawcę 
kwalifikowanych usług zaufania
i spełniający wymagania określone
w załączniku IV;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wartość dodana uwierzytelniania kwalifikowanych witryn internetowych nie jest jasna.

Poprawka 138
Amelia Andersdotter

Wnioski dotyczące rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 30
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30) „kwalifikowany certyfikat 
uwierzytelniania witryn internetowych” 
oznacza poświadczenie, które jest 
stosowane do uwierzytelniania witryn 
internetowych i przyporządkowuje witrynę 
internetową osobie, której wydano 
certyfikat wystawiony przez dostawcę 
kwalifikowanych usług zaufania
i spełniający wymagania określone
w załączniku IV;

skreślony

(Niniejsza poprawka odnosi się do całości 
tekstu. Przyjęcie jej będzie oznaczało 
konieczność wprowadzenia stosownych 
zmian w całości tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

 Poprawka 139
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) „kwalifikowany certyfikat 
uwierzytelniania witryn internetowych” 
oznacza poświadczenie, które jest 
stosowane do uwierzytelniania witryn 
internetowych i przyporządkowuje witrynę 
internetową osobie, której wydano 
certyfikat wystawiony przez dostawcę 
kwalifikowanych usług zaufania
i spełniający wymagania określone
w załączniku IV; 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. ro
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Poprawka 140
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Przetwarzanie i ochrona danych

1. Dostawcy usług zaufania, wydawcy, 
podmioty dokonujące walidacji, strony 
ufające i organy nadzorcze zapewniają 
rzetelne i zgodne z prawem przetwarzanie 
danych osobowych, zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE.
2. Dostawcy usług zaufania, wydawcy
i podmioty dokonujące walidacji 
przetwarzają dane osobowe zgodnie
z dyrektywą 95/46/WE. Takie 
przetwarzanie danych jest ściśle 
ograniczone do minimum danych 
potrzebnych do wydania i zachowania 
identyfikacji elektronicznej lub 
certyfikatu, do walidacji uwierzytelniania 
elektronicznego lub do świadczenia usługi 
zaufania.
3. Dostawcy usług zaufania, wydawcy, 
podmioty dokonujące walidacji 
gwarantują poufność i integralność 
danych odnoszących się do osoby, na 
rzecz której wydawana jest identyfikacja 
elektroniczna lub świadczona jest usługa.
4. Bez uszczerbku dla skutków prawnych 
używania pseudonimów w prawie 
krajowym państwa członkowskie nie 
zabraniają wydawcom podawania 
pseudonimu w uwierzytelnianiu 
elektronicznym w miejsce nazwiska 
posiadacza lub razem z nazwiskiem ani 
nie zabraniają dostawcom usług zaufania 
podawania pseudonimu w certyfikatach 
podpisów elektronicznych w miejsce 
nazwiska podpisującego.
5. Podmiotom dokonującym walidacji nie 
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wolno gromadzić ani zatrzymywać danych 
wykraczających poza dane niezbędne
w procesie walidacji. Podmiotom 
dokonującym walidacji nie wolno tworzyć 
profilów podpisujących, stron ufających 
ani innych klientów. Zgromadzone dane 
mogą być zatrzymane na potrzeby 
wykrywania oszustw i włamań, lecz nie 
dłużej niż przez 90 dni.

Or. en

Uzasadnienie

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Poprawka 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Wzajemne uznawanie i akceptowanie Wzajemne uznawanie

Or. en

Poprawka 142
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką administracyjną dostęp do usługi 
online wymaga identyfikacji
elektronicznej przy użyciu środka 
identyfikacji elektronicznej oraz 
uwierzytelnienia, na potrzeby dostępu do 
tej usługi uznaje się i akceptuje wszystkie 
środki identyfikacji elektronicznej wydane
w innym państwie członkowskim i objęte 
systemem uwzględnionym na liście 
publikowanej przez Komisję zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 7.

1. Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką administracyjną dostęp do usługi 
online wymaga uwierzytelniania 
elektronicznego przy użyciu środka 
uwierzytelniania elektronicznego, na 
potrzeby dostępu do usługi online
należącej do tego samego sektora uznaje 
się zgłoszony środek uwierzytelniania 
elektronicznego o takim samym lub 
wyższym poziomie bezpieczeństwa wydany
w innym państwie członkowskim. Ponadto 
na potrzeby dostępu do tej usługi, uznaje 
się i akceptuje wszystkie środki 
uwierzytelniania elektronicznego wydane
w innym państwie członkowskim i objęte 
systemem uwzględnionym na liście 
publikowanej przez Komisję zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 7.

2. Państwo członkowskie może ograniczyć 
uznawanie i akceptowanie zgłoszonych 
środków uwierzytelniania elektronicznego 
do konkretnego sektora lub konkretnych 
sektorów.
3. Państwo członkowskie może wycofać 
się z uznawania i akceptowania środków 
uwierzytelniania elektronicznego
w przypadku naruszenia bezpieczeństwa,
w tym wystawienia certyfikatów oszustom 
lub technicznej słabości mechanizmu.

Or. en

Uzasadnienie

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
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Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider’s 
other customers – as in the Diginotar case.

Poprawka 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką administracyjną dostęp do usługi 
online wymaga identyfikacji elektronicznej 
przy użyciu środka identyfikacji 
elektronicznej oraz uwierzytelnienia, na 
potrzeby dostępu do tej usługi uznaje się
i akceptuje wszystkie środki identyfikacji 
elektronicznej wydane w innym państwie 
członkowskim i objęte systemem 
uwzględnionym na liście publikowanej 
przez Komisję zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 7.

Jeżeli zgodnie z prawem unijnym lub 
krajowym lub praktyką administracyjną 
dostęp do usługi online w jednym państwie 
członkowskim lub w instytucji Unii 
Europejskiej wymaga identyfikacji 
elektronicznej przy użyciu środka 
identyfikacji elektronicznej oraz 
uwierzytelnienia, na potrzeby dostępu do 
tej usługi online uznaje się wszystkie 
środki identyfikacji elektronicznej wydane
w pierwszym państwie członkowskim lub 
przez instytucję Unii Europejskiej i objęte 
systemem, który jest uwzględniony na 
liście publikowanej przez Komisję zgodnie
z art. 7, nie później niż sześć miesięcy po 
opublikowaniu listy uwzględniającej taki 
system.

Or. en

Poprawka 144
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub 
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praktyką administracyjną dostęp do usługi 
online wymaga identyfikacji elektronicznej 
przy użyciu środka identyfikacji 
elektronicznej oraz uwierzytelnienia, na 
potrzeby dostępu do tej usługi uznaje się
i akceptuje wszystkie środki identyfikacji 
elektronicznej wydane w innym państwie 
członkowskim i objęte systemem 
uwzględnionym na liście publikowanej 
przez Komisję zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 7.

praktyką administracyjną dostęp do usługi 
publicznej online w jednym państwie 
członkowskim wymaga identyfikacji 
elektronicznej przy użyciu środka 
identyfikacji elektronicznej oraz 
uwierzytelnienia, na potrzeby dostępu do 
tej usługi online uznaje się w pierwszym 
państwie członkowskim środki 
identyfikacji elektronicznej wydane
w innym państwie członkowskim i objęte 
systemem, który jest uwzględniony na 
liście publikowanej przez Komisję zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 7, pod 
warunkiem że te środki identyfikacji 
elektronicznej zapewniają poziom 
bezpieczeństwa tożsamości równy lub 
wyższy, niż poziom wymagany dla dostępu 
do tej usługi online w pierwszym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 145
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką administracyjną dostęp do usługi 
online wymaga identyfikacji elektronicznej 
przy użyciu środka identyfikacji 
elektronicznej oraz uwierzytelnienia, na 
potrzeby dostępu do tej usługi uznaje się
i akceptuje wszystkie środki identyfikacji 
elektronicznej wydane w innym państwie 
członkowskim i objęte systemem 
uwzględnionym na liście publikowanej 
przez Komisję zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 7.

Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką administracyjną dostęp do usługi 
online wymaga identyfikacji elektronicznej 
przy użyciu środka identyfikacji 
elektronicznej oraz uwierzytelnienia, na 
potrzeby dostępu do tej usługi online 
uznaje się środki identyfikacji 
elektronicznej o jednakowym lub wyższym 
poziomie bezpieczeństwa wydane w innym 
państwie członkowskim i zgłoszone
zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 7, sześć miesięcy po opublikowaniu 
przez Komisję listy zgłoszonych systemów.

Or. en
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Uzasadnienie

Doprecyzowanie i usunięcie „akceptuje”, ponieważ nie jest jasne, jaka jest prawna różnica 
między akceptowaniem a uznawaniem i czy to rozróżnienie jest konieczne. Ponadto państwa 
członkowskie powinny dysponować ramami czasowymi, w obrębie których muszą podjąć 
kroki niezbędne do uznania innych systemów identyfikacji po zgłoszeniu ich i opublikowaniu. 
Poziomy bezpieczeństwa powinny być jednakowe lub wyższe, aby uniknąć obniżania poziomu.

Poprawka 146
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką administracyjną dostęp do usługi 
online wymaga identyfikacji 
elektronicznej przy użyciu środka 
identyfikacji elektronicznej oraz 
uwierzytelnienia, na potrzeby dostępu do 
tej usługi uznaje się i akceptuje wszystkie 
środki identyfikacji elektronicznej wydane
w innym państwie członkowskim i objęte 
systemem uwzględnionym na liście 
publikowanej przez Komisję zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 7.

Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub 
praktyką administracyjną dostęp do usługi 
online uwzględnia identyfikację 
elektroniczną przy użyciu środka 
identyfikacji elektronicznej oraz 
uwierzytelnienia, na potrzeby dostępu do 
tej usługi uznaje się i akceptuje wszystkie 
środki identyfikacji elektronicznej wydane
w innym państwie członkowskim i objęte 
systemem uwzględnionym na liście 
publikowanej przez Komisję zgodnie
z procedurą na rzecz koordynacji opartej 
na neutralności technologicznej, o której 
mowa w art. 7, oraz których poziom 
bezpieczeństwa jest równy poziomowi 
bezpieczeństwa wymaganemu dla dostępu 
do usługi lub wyższy.

Or. en

Poprawka 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy odnosi się wyłącznie do 
szczególnych transgranicznych usług 
publicznych. Aby określić te usługi 
transgraniczne, Komisja sporządza listę
w drodze aktu wykonawczego. Ten akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2.

Or. en

Poprawka 148
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy odnosi się wyłącznie do 
szczególnych transgranicznych usług 
publicznych. Aby określić te usługi 
transgraniczne, Komisja sporządza listę
w drodze aktu wykonawczego. Ten akt 
wykonawczy jest zgodny z przepisami art. 
8 i jest przyjmowany zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zgodnie
z prawem krajowym zachować
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i wykorzystywać swoje systemy 
identyfikacji na potrzeby usług online, 
które to systemy nie znajdują się na liście,
o której mowa w akapicie drugim.

Or. en

Poprawka 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą dobrowolnie 
zapewniać systemy identyfikacji 
elektronicznej obywatelom innego 
państwa członkowskiego zgodnie
z prawem krajowym.

Or. en

Poprawka 151
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki zgłaszania systemów identyfikacji 
elektronicznej

Warunki zgłaszania systemów 
uwierzytelniania elektronicznego lub 
identyfikacji elektronicznej

Or. en

Poprawka 152
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Systemy identyfikacji elektronicznej 
kwalifikują się do zgłoszenia zgodnie z art. 
7, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1. Systemy uwierzytelniania 
elektronicznego lub identyfikacji 
elektronicznej kwalifikują się do 
zgłoszenia zgodnie z art. 7, jeżeli spełnione 
są następujące warunki:

Or. en

Poprawka 153
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Systemy identyfikacji elektronicznej 
kwalifikują się do zgłoszenia zgodnie z art. 
7, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1. System identyfikacji elektronicznej
kwalifikuje się do zgłoszenia zgodnie z art. 
7, jeżeli spełnione są następujące warunki:

Or. en

Poprawka 154
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki identyfikacji elektronicznej 
zostały wydane przez zgłaszające państwo 
członkowskie, w jego imieniu lub na jego 
odpowiedzialność;

a) środki identyfikacji elektronicznej 
zostały uznane, wydane przez zgłaszające 
państwo członkowskie lub w jego imieniu;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli system sektora prywatnego jest uznawany przez państwo członkowskie, zasadniczo 
powinien podlegać on zgłoszeniu.
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Poprawka 155
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki identyfikacji elektronicznej 
zostały wydane przez zgłaszające państwo 
członkowskie, w jego imieniu lub na jego 
odpowiedzialność;

a) środki identyfikacji elektronicznej 
zostały wydane:

Or. en

Poprawka 156
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki identyfikacji elektronicznej 
zostały wydane przez zgłaszające państwo 
członkowskie, w jego imieniu lub na jego 
odpowiedzialność;

a) środki uwierzytelniania elektronicznego 
lub identyfikacji elektronicznej zostały 
wydane przez zgłaszające państwo 
członkowskie, w jego imieniu lub na jego 
odpowiedzialność;

Or. en

Poprawka 157
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki identyfikacji elektronicznej 
zostały wydane przez zgłaszające państwo 
członkowskie, w jego imieniu lub na jego 

a) środki identyfikacji elektronicznej 
zostały wydane:
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odpowiedzialność;

i) przez zgłaszające państwo członkowskie,
ii) w oparciu o upoważnienie uzyskane od 
zgłaszającego państwa członkowskiego 
lub
iii) niezależnie od zgłaszającego państwa 
członkowskiego i są uznawane przez to 
państwo członkowskie;

Or. en

Poprawka 158
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) środki identyfikacji elektronicznej 
zostały ustanowione prawem w oficjalnym 
dokumencie i krajowym identyfikatorze
w zgłaszającym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 159
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki identyfikacji elektronicznej mogą 
być używane w celu zapewnienia dostępu 
przynajmniej do usług publicznych
wymagających identyfikacji elektronicznej
w zgłaszającym państwie członkowskim;

b) środki identyfikacji elektronicznej
w ramach tego systemu mogą być 
używane w celu zapewnienia dostępu 
przynajmniej do jednej usługi świadczonej 
przez instytucję sektora publicznego 
wymagającej identyfikacji elektronicznej
w zgłaszającym państwie członkowskim;
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Or. en

Poprawka 160
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki identyfikacji elektronicznej mogą 
być używane w celu zapewnienia dostępu 
przynajmniej do usług publicznych 
wymagających identyfikacji elektronicznej
w zgłaszającym państwie członkowskim;

b) środki uwierzytelniania elektronicznego 
lub identyfikacji elektronicznej mogą być 
używane w celu zapewnienia dostępu 
przynajmniej do usług publicznych 
wymagających identyfikacji elektronicznej
w zgłaszającym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 161
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) system identyfikacji elektronicznej 
spełnia wymagania modelu 
interoperacyjności zgodnie z art. 8;

Or. en

Poprawka 162
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zgłaszające państwo członkowskie c) zgłaszające państwo członkowskie 
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gwarantuje, że dane osobowe związane
z identyfikacją są jednoznacznie
przypisywane do osoby fizycznej lub 
prawnej, o której mowa w art. 3 pkt 1);

gwarantuje, że dane osobowe związane
z identyfikacją są przypisywane w stopniu 
wystarczającym dla danego poziomu 
bezpieczeństwa tożsamości do osoby 
fizycznej lub prawnej, o której mowa
w art. 3 pkt 1), na moment wydania 
środków identyfikacji elektronicznej
w ramach systemu;

Or. en

Poprawka 163
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje, że dane osobowe związane
z identyfikacją są jednoznacznie 
przypisywane do osoby fizycznej lub 
prawnej, o której mowa w art. 3 pkt 1);

c) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje, że istnieje mechanizm służący 
stwierdzeniu, że dane uwierzytelniające 
jednoznacznie weryfikują pożądane dane 
osobowe osoby fizycznej lub prawnej,
o której mowa w art. 3 pkt 1);

Or. en

Poprawka 164
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje, że dane osobowe związane
z identyfikacją są jednoznacznie
przypisywane do osoby fizycznej lub 
prawnej, o której mowa w art. 3 pkt 1);

c) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje, że dane osobowe związane
z identyfikacją są przypisywane do osoby 
fizycznej lub prawnej, o której mowa w art. 
3 pkt 1), w sposób jednoznaczny lub
w stopniu niezbędnym na potrzeby
konkretnego celu;
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Or. en

Uzasadnienie

Należy włączyć do niniejszego wniosku zasadę minimalizacji danych. Chociaż niektóre usługi 
wymagają jednoznacznej identyfikacji, inne niekoniecznie wymagają transferu wszystkich 
danych. Przykład może stanowić chociażby weryfikacja wieku, przy której nie potrzeba innych 
danych osobowych.

Poprawka 165
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) strona wydająca środki identyfikacji 
elektronicznej w ramach tego systemu 
gwarantuje, że dane osobowe związane
z identyfikacją, o których mowa w lit. c),
w trakcie wydawania środków 
identyfikacji elektronicznej są 
przypisywane na poziomie wystarczająco 
wysokim dla danego poziomu 
bezpieczeństwa tożsamości do środków 
identyfikacji elektronicznej;

Or. en

Poprawka 166
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje dostępność mechanizmów 
uwierzytelniania online w dowolnym 
czasie i nieodpłatnie, tak aby wszystkie 
strony ufające mogły dokonać weryfikacji
danych identyfikujących osobę 
otrzymanych w formie elektronicznej. 

d) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje dostępność mechanizmów 
uwierzytelniania online nieodpłatnie. 
Zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje dostępność usług online
w zakresie uwierzytelniania od punktu 
wyjściowego do docelowego, opartą na 
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Państwa członkowskie nie nakładają 
żadnych specjalnych wymagań 
technicznych na strony ufające 
posiadające siedzibę poza ich terytorium, 
które zamierzają dokonać takiego
uwierzytelnienia. Jeżeli nastąpi 
naruszenie lub częściowe uszkodzenie
zgłoszonego systemu identyfikacji lub 
mechanizmu uwierzytelniania, państwo 
członkowskie bezzwłocznie zawiesza lub 
wycofuje zgłoszony system identyfikacji 
lub mechanizm uwierzytelniania, lub jego 
uszkodzone części, i powiadamia o tym 
pozostałe państwa członkowskie i Komisję 
zgodnie z art. 7;

otwartych standardach na potrzeby 
wykorzystania przez strony ufające w celu 
walidacji uwierzytelniania osoby lub 
danych identyfikujących osobę 
otrzymanych w formie elektronicznej. 
Państwa członkowskie dokładają starań, 
aby umożliwić uwierzytelnianie 
elektroniczne bez powiązania. W tym celu 
państwa członkowskie muszą przewidzieć 
mechanizm uwierzytelniania online lub 
zapewnić w inny sposób wszelkie możliwe 
specyfikacje i odnośne wdrożenia 
umożliwiające stronom ufającym 
zweryfikowanie uwierzytelniania lub 
identyfikacji elektronicznej przy 
współmiernym wysiłku.
Jeżeli państwo członkowskie ma wiedzę
o naruszeniu lub częściowym uszkodzeniu
zgłoszonego systemu identyfikacji lub 
mechanizmu uwierzytelniania, wówczas 
niezależnie od tego, czy system lub 
mechanizm są wykorzystywane przez 
państwo członkowskie na własną 
odpowiedzialność lub odpowiedzialność 
innego państwa członkowskiego, państwo 
członkowskie natychmiast powiadamia
Komisję i pozostałe państwa członkowskie
o awarii bezpieczeństwa zgodnie z art. 7.
Państwa członkowskie zawieszają lub 
wycofują zaufanie wobec zgłoszonego 
systemu identyfikacji lub mechanizmu 
uwierzytelniania, lub ich uszkodzonych 
części; pozostałe strony, na które ma to 
wpływ, są powiadamiane zgodnie
z zobowiązaniami określonymi w art. 15 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
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development of privacy-preserving solutions prevents a ‘race to the bottom’ in terms of data 
protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties’ side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.

Poprawka 167
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje dostępność mechanizmów 
uwierzytelniania online w dowolnym 
czasie i nieodpłatnie, tak aby wszystkie 
strony ufające mogły dokonać weryfikacji
danych identyfikujących osobę 
otrzymanych w formie elektronicznej. 
Państwa członkowskie nie nakładają
żadnych specjalnych wymagań 
technicznych na strony ufające posiadające 
siedzibę poza ich terytorium, które 
zamierzają dokonać takiego 
uwierzytelnienia. Jeżeli nastąpi 
naruszenie lub częściowe uszkodzenie 
zgłoszonego systemu identyfikacji lub 
mechanizmu uwierzytelniania, państwo 
członkowskie bezzwłocznie zawiesza lub 
wycofuje zgłoszony system identyfikacji 
lub mechanizm uwierzytelniania, lub jego 
uszkodzone części, i powiadamia o tym 
pozostałe państwa członkowskie i Komisję 
zgodnie z art. 7;

d) zgłaszające państwo członkowskie
gwarantuje dostępność mechanizmów 
uwierzytelniania online w dowolnym 
czasie i nieodpłatnie, tak aby wszystkie 
strony ufające z siedzibą poza terytorium 
danego państwa członkowskiego mogły 
dokonać walidacji danych identyfikujących 
osobę otrzymanych w formie 
elektronicznej. Takie uwierzytelnianie 
będzie zapewniane nieodpłatnie
w przypadku dostępu do usług online 
świadczonych przez instytucję sektora 
publicznego. Państwa członkowskie nie 
nakładają nadmiernych specjalnych 
wymagań technicznych na strony ufające
posiadające siedzibę poza ich terytorium, 
które zamierzają dokonać takiego 
uwierzytelnienia;

Or. en



AM\936276PL.doc 73/175 PE510.784v01-00

PL

Poprawka 168
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje dostępność mechanizmów 
uwierzytelniania online w dowolnym 
czasie i nieodpłatnie, tak aby wszystkie 
strony ufające mogły dokonać weryfikacji
danych identyfikujących osobę 
otrzymanych w formie elektronicznej. 
Państwa członkowskie nie nakładają 
żadnych specjalnych wymagań 
technicznych na strony ufające posiadające 
siedzibę poza ich terytorium, które 
zamierzają dokonać takiego 
uwierzytelnienia. Jeżeli nastąpi naruszenie 
lub częściowe uszkodzenie zgłoszonego 
systemu identyfikacji lub mechanizmu 
uwierzytelniania, państwo członkowskie 
bezzwłocznie zawiesza lub wycofuje 
zgłoszony system identyfikacji lub 
mechanizm uwierzytelniania, lub jego 
uszkodzone części, i powiadamia o tym 
pozostałe państwa członkowskie i Komisję 
zgodnie z art. 7;

d) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje dostępność mechanizmów 
uwierzytelniania online w dowolnym
czasie, a w przypadku dostępu do usług 
publicznych – nieodpłatnie, tak aby 
wszystkie strony ufające z siedzibą poza 
terytorium danego państwa 
członkowskiego mogły dokonać walidacji
danych identyfikujących osobę 
otrzymanych w formie elektronicznej. 
Państwa członkowskie nie nakładają 
żadnych nieproporcjonalnych specjalnych 
wymagań technicznych na strony ufające 
posiadające siedzibę poza ich terytorium, 
które zamierzają dokonać takiego 
uwierzytelnienia. Jeżeli nastąpi naruszenie 
lub częściowe uszkodzenie zgłoszonego 
systemu identyfikacji lub mechanizmu 
uwierzytelniania, państwo członkowskie 
bezzwłocznie zawiesza lub wycofuje 
zgłoszony system identyfikacji lub 
mechanizm uwierzytelniania, lub jego 
uszkodzone części, i powiadamia o tym 
pozostałe państwa członkowskie i Komisję 
zgodnie z art. 7;

Or. en

Uzasadnienie

Usługi publiczne powinny być bezpłatne, ale nic nie zabrania stronom uzgodnić opłat
w przypadku transakcji czysto prywatnych. Chociaż wiodącą zasadą tego rozporządzenia 
powinna być interoperacyjność, państwa członkowskie powinny wciąż mieć prawo do 
nakładania pewnych wymagań technicznych, jeżeli stanowią one trzon ich systemu,
w szczególności jeśli dotyczą najważniejszych aspektów bezpieczeństwa.
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Poprawka 169
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje dostępność uwierzytelniania 
online, tak aby wszystkie strony ufające
z siedzibą poza terytorium danego 
państwa członkowskiego mogły dokonać 
walidacji danych identyfikujących osobę 
otrzymanych w formie elektronicznej. 
Takie uwierzytelnianie jest zapewniane 
nieodpłatnie w przypadku dostępu do 
usług online świadczonych przez 
instytucję sektora publicznego. Państwa 
członkowskie nie nakładają nadmiernych 
specjalnych wymagań technicznych na 
strony ufające, które zamierzają dokonać 
takiego uwierzytelnienia;

Or. en

Poprawka 170
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) podmioty dokonujące walidacji muszą 
zapewnić, według uznania posiadacza, 
podpisany lub opatrzony pieczęcią dowód 
atrybutów wybranych przez posiadacza.
W przypadku uwierzytelniania 
anonimowego dostarczony dowód nie 
może być powiązany z posiadaczem ani
z innym dostarczonym dowodem, ani
z innymi atrybutami osoby.
W przypadku uwierzytelniania 
elektronicznego w określonym kontekście 
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wiązanie uwierzytelniania jest dozwolone 
wyłącznie w tym konkretnym kontekście;

Or. en

Uzasadnienie

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Poprawka 171
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) podmioty dokonujące walidacji,
o których mowa w lit. d), przestrzegają 
zasady minimalizacji danych oraz mogą 
gromadzić i przechowywać dane jedynie 
na potrzeby przeprowadzania walidacji. 
Podmiotom dokonującym walidacji nie 
wolno tworzyć profilów podpisujących, 
stron ufających ani innych klientów.

Or. en

Poprawka 172
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zgłaszające państwo członkowskie 
bierze odpowiedzialność za:

e) zgłaszające państwo członkowskie 
gwarantuje:

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność państw członkowskich powinna być omówiona oddzielnie. Zob. kolejne 
poprawki.

Poprawka 173
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) jednoznaczne przypisanie danych 
identyfikujących osobę, o których mowa
w lit. c), oraz za

i) że dane udostępnione środkom 
uwierzytelniania elektronicznego
w sposób jednoznaczny zweryfikują 
atrybuty osoby fizycznej lub prawnej oraz

Or. en

Poprawka 174
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) jednoznaczne przypisanie danych 
identyfikujących osobę, o których mowa
w lit. c), oraz za

i) przypisanie danych identyfikujących 
osobę, o których mowa w lit. c), oraz za

Or. en
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Uzasadnienie

Przypisanie nie musi być we wszystkich przypadkach jednoznaczne. Zob. wcześniejsze 
poprawki.

Poprawka 175
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgłaszające państwa członkowskie 
mogą zgłosić system identyfikacji 
elektronicznej usługodawcy 
dostarczającego certyfikaty z siedzibą
w państwie trzecim, wyłącznie jeżeli ten 
dostawca spełnia wszystkie wymagania 
określone w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 176
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, które zgłaszają 
systemy identyfikacji elektronicznej,
bezzwłocznie przekazują Komisji 
następujące informacje i ewentualne 
późniejsze zmiany:

1. Państwa członkowskie, które zgłaszają 
systemy uwierzytelniania elektronicznego 
lub identyfikacji elektronicznej, 
bezzwłocznie przekazują Komisji 
następujące informacje i ewentualne 
późniejsze zmiany:

Or. en

Poprawka 177
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis zgłaszanego systemu identyfikacji 
elektronicznej;

a) opis zgłaszanego systemu identyfikacji 
elektronicznej, w tym jego poziomów 
bezpieczeństwa tożsamości;

Or. en

Poprawka 178
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis zgłaszanego systemu identyfikacji 
elektronicznej;

a) opis zgłaszanego systemu identyfikacji 
elektronicznej i jego poziomu 
bezpieczeństwa tożsamości;

Or. en

Poprawka 179
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis zgłaszanego systemu identyfikacji 
elektronicznej;

a) opis zgłaszanego systemu 
uwierzytelniania elektronicznego lub 
identyfikacji elektronicznej;

Or. en

Poprawka 180
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organy odpowiedzialne za zgłaszany 
system identyfikacji elektronicznej;

b) organy odpowiedzialne za zgłaszany 
system uwierzytelniania elektronicznego 
lub identyfikacji elektronicznej;

Or. en

Poprawka 181
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organy odpowiedzialne za zgłaszany 
system identyfikacji elektronicznej;

b) organ lub organy odpowiedzialne za 
zgłaszany system identyfikacji 
elektronicznej;

Or. en

Poprawka 182
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informację o tym, kto zarządza 
rejestracją jednoznacznych 
identyfikatorów osób;

c) informację o podmiocie lub podmiotach 
zarządzających weryfikacją danych 
identyfikujących osobę;

Or. en

Poprawka 183
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informację o tym, kto zarządza 
rejestracją jednoznacznych 
identyfikatorów osób;

c) informację o tym, kto zarządza 
rejestracją odpowiednich atrybutów;

Or. en

Poprawka 184
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informację o tym, kto zarządza 
rejestracją jednoznacznych
identyfikatorów osób;

c) informację o tym, który podmiot
zarządza rejestracją identyfikatorów osób;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana będąca konsekwencją wprowadzenia zasady minimalizacji danych. Również 
doprecyzowanie, ponieważ to raczej podmioty, a nie osoby jako takie wydają się w tym 
kontekście właściwe.

Poprawka 185
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) opis sposobu spełnienia wymagań ram 
interoperacyjności, o której mowa
w art. 8;
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Or. en

Poprawka 186
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis mechanizmu uwierzytelniającego; d) opis mechanizmu uwierzytelniającego 
oraz wszystkich wymagań technicznych 
nakładanych na strony ufające;

Or. en

Poprawka 187
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis mechanizmu uwierzytelniającego; d) opis mechanizmu uwierzytelniającego,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. d);

Or. en

Poprawka 188
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ustalenia dotyczące zawieszania lub 
wycofywania zgłoszonego systemu
identyfikacji lub mechanizmu
uwierzytelniającego, lub ich uszkodzonych 
części.

e) ustalenia dotyczące zawieszania lub 
wycofywania zgłoszonego systemu 
uwierzytelniającego lub jego
uszkodzonych części.
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Or. en

Poprawka 189
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) podlegającą sprawdzeniu gwarancję 
poddawania identyfikacji elektronicznej 
reżimowi audytu bezpieczeństwa zgodnie
z wymaganiami określonymi w art. 16 
ust. 1.

Or. en

(Zob. poprawki do art. 8 ust. 2 i art. 16 ust. 1.)

Uzasadnienie

Ma to na celu zagwarantowanie, że wszystkie zgłoszone systemy rzeczywiście są poddawane 
audytom przeprowadzonym przez niezależne osoby trzecie. (Zob. poprawki do art. 8 ust. 2
i art. 16 ust. 1).

Poprawka 190
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sześć miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej listę systemów identyfikacji 
elektronicznej, które zostały zgłoszone 
zgodnie z ust. 1, oraz podstawowe 
informacje na ich temat.

2. Sześć miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz na ogólnodostępnej 
stronie internetowej listę systemów 
identyfikacji elektronicznej, które zostały 
zgłoszone zgodnie z ust. 1, oraz 
podstawowe informacje na ich temat.

Or. en
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Uzasadnienie

Strona internetowa byłaby formą bardziej przyjazną dla czytelnika.

Poprawka 191
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy Komisja otrzymuje 
zgłoszenie po upływie okresu, o którym 
mowa w ust. 2, wprowadza ona zmiany na 
liście w ciągu trzech miesięcy.

3. W przypadku gdy Komisja otrzymuje 
zgłoszenie po upływie okresu, o którym 
mowa w ust. 2, publikuje ona w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej zmiany na 
liście, o której mowa w ust. 2, w ciągu 
jednego miesiąca od daty otrzymania 
zgłoszenia.

Or. en

Poprawka 192
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
1. Jeżeli nastąpi naruszenie lub częściowe 
uszkodzenie systemu identyfikacji 
elektronicznej zgłoszonego zgodnie z art. 7 
ust. 1 lub uwierzytelniania, o którym 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. d), które 
wpływałoby na wiarygodność tego 
systemu na potrzeby transakcji 
transgranicznych, zgłaszające państwo 
członkowskie bezzwłocznie zawiesza lub 
wycofuje transgraniczną część tego 
systemu identyfikacji elektronicznej lub 
uwierzytelniania lub uszkodzonych 
elementów oraz powiadamia pozostałe 
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państwa członkowskie i Komisję.
2. Jeżeli naruszenie lub uszkodzenie,
o którym mowa w ust. 1, zostanie 
naprawione, zgłaszające państwo 
członkowskie przywraca uwierzytelnianie
i bezzwłocznie powiadamia pozostałe 
państwa członkowskie i Komisję.
3. Jeżeli naruszenie lub uszkodzenie,
o którym mowa w ust. 1, nie zostanie 
naprawione w ciągu trzech miesięcy od 
zawieszenia lub wycofania, zgłaszające 
państwo członkowskie powiadamia
o pełnym wycofaniu systemu identyfikacji 
elektronicznej pozostałe państwa 
członkowskie i Komisję. Komisja 
bezzwłocznie publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej zmiany na 
liście, o której mowa w art. 7 ust. 2.

Or. en

Poprawka 193
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Odpowiedzialność

1. Zgłaszające państwo członkowskie 
odpowiada w związku ze środkami 
identyfikacji elektronicznej wydanymi 
przez to państwo członkowskie lub w jego 
imieniu za wszystkie bezpośrednie szkody 
spowodowane niedopełnieniem 
zobowiązań określonych w art. 6, chyba że 
może udowodnić, że działało
z zachowaniem należytej staranności.
2. Wydawca środków identyfikacji 
elektronicznej uznanych i zgłoszonych 
przez państwo członkowskie zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 7, 
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odpowiada za niezagwarantowanie: 
(i) jednoznacznego przypisania danych 
identyfikujących osobę oraz
(ii) mechanizmu uwierzytelniającego,
chyba że może udowodnić, że działał
z zachowaniem należytej staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Tak ważne zagadnienie, jakim jest odpowiedzialność, powinno – podobnie jak część 
dotycząca usług zaufania – być regulowane oddzielnie niż procedury zgłaszania, gdzie nie 
pasuje. Proponowany artykuł uwzględnia zarówno publiczne, jak i prywatne systemy 
identyfikacji elektronicznej.

Poprawka 194
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b
1. Zgłaszające państwo członkowskie 
odpowiada za wszystkie bezpośrednie 
szkody poniesione przez osoby fizyczne lub 
prawne w wyniku niedopełnienia przez to 
państwo zobowiązań określonych w art. 6 
ust. 1 lit. c) i d), chyba że może ono 
udowodnić, iż działało z zachowaniem 
należytej staranności.
2. Strona wydająca środki identyfikacji 
elektronicznej odpowiada za wszystkie 
bezpośrednie szkody poniesione przez 
osoby fizyczne lub prawne w wyniku 
niezagwarantowania, zgodnie
z zastosowaniem poziomów 
bezpieczeństwa tożsamości w ramach 
systemów krajowych:
(i) przypisania danych identyfikujących 
osobę, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. 
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ca), oraz
(ii) poprawnej operacji uwierzytelniania,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. d),
chyba że może wykazać, że działała
z zachowaniem należytej staranności.
3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla wynikającej z prawa 
krajowego odpowiedzialności stron 
transakcji, na potrzeby której zastosowano 
środki identyfikacji elektronicznej objęte 
zgłoszonym systemem.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby sprecyzować za co ponosi odpowiedzialność państwo członkowskie/strona 
wydająca identyfikację elektroniczną. Niniejsza poprawka oznaczałaby, że zgłaszające 
państwo członkowskie/strona wydająca środki identyfikacji elektronicznej jest 
odpowiedzialne/a, chyba że może udowodnić, że działało/a z zachowaniem należytej 
staranności. Jest to podejście zgodne z przyjętym w art. 9, które zapewni element spójności
w kwestii odpowiedzialności w różnych państwach członkowskich.

Poprawka 195
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koordynacja Interoperacyjność i koordynacja

Or. en

Uzasadnienie

Docelowo artykuł ten powinien obejmować interoperacyjność systemów, dla których 
koordynacja pomiędzy państwami członkowskimi stanowi tylko środek do osiągnięcia celu.

Poprawka 196
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koordynacja Koordynacja i interoperacyjność

Or. en

Uzasadnienie

Model interoperacyjności będzie kluczowy dla sukcesu niniejszego rozporządzenia. Konieczne 
są dalsze debaty między państwami członkowskimi w celu ustalenia, co należy uwzględnić
i jak powinno to funkcjonować.

Poprawka 197
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustępy 1, 1 a (nowy), 1 b (nowy), 1 c (nowy), 1 d (nowy) i 1 e (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie współpracują
w celu zapewnienia interoperacyjności
i zwiększenia bezpieczeństwa środków 
identyfikacji elektronicznej objętych 
zgłoszonym systemem.

1. Należy zapewnić interoperacyjność 
krajowej infrastruktury identyfikacji 
elektronicznej państw członkowskich. 
Interoperacyjność krajowej infrastruktury 
identyfikacji elektronicznej jest 
gwarantowana przez model 
interoperacyjności.
1a. Model interoperacyjności obejmuje 
niezbędne minimum wymagań 
technicznych, wspólne normy 
bezpieczeństwa operacyjnego oraz 
poziomy bezpieczeństwa tożsamości
i normy, które staną się dla państw 
członkowskich ramami odniesienia dla 
systemów krajowych, certyfikatów
i zarządzania.
1b. Model interoperacyjności:
i) gwarantuje neutralność technologii;
ii) ułatwia stosowanie zasady 
uwzględnienia ochrony prywatności już
w fazie projektowania;
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iii) gwarantuje przetwarzanie danych 
osobowych zgodne z dyrektywą 95/46/WE;
1c. Do dnia [wstawić datę] Komisja,
w celu ustanowienia jednolitych 
warunków wdrażania ust. 1, 1a i 1b, 
przyjmie akty wykonawcze dotyczące 
norm, protokołów dla modelu 
interoperacyjności oraz poziomów 
bezpieczeństwa tożsamości.
1d. Państwa członkowskie współpracują
w celu zapewnienia interoperacyjności
i zwiększenia bezpieczeństwa środków 
identyfikacji elektronicznej objętych 
zgłoszonym systemem identyfikacji 
elektronicznej.
1e. Na współpracę między państwami 
członkowskimi składa się:
i) wymiana informacji, doświadczeń
i dobrych praktyk w zakresie systemów 
identyfikacji elektronicznej;
ii) wzajemna ocena systemów identyfikacji 
elektronicznej;
iii) badanie istotnych zmian w sektorze 
identyfikacji elektronicznej.

Or. en

Poprawka 198
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie współpracują
w celu zapewnienia interoperacyjności
i zwiększenia bezpieczeństwa środków 
identyfikacji elektronicznej objętych 
zgłoszonym systemem.

1. Państwa członkowskie współpracują
w celu zapewnienia interoperacyjności
i zwiększenia bezpieczeństwa środków 
identyfikacji elektronicznej objętych 
zgłoszonym systemem. Normy 
interoperacyjności są podawane do 
wiadomości publicznej wraz
z algorytmami kryptograficznymi, 
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protokołami oraz najważniejszymi 
normami w zakresie zarządzania. 
Wszystkie sprawozdania z audytów są 
publikowane wraz ze zgłoszeniami 
dotyczącymi naruszeń, z zachowaniem 
terminu na odpowiedzialne ujawnienie 
określonego w art. 15 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość, odpowiedzialność i odpowiedzialne ujawnienie stanowią gwarancję szybkiej 
naprawy problemów dotyczących systemu związanych z bezpieczeństwem i zaufaniem.

Poprawka 199
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie i Komisja
w szczególności nadają priorytetowy 
charakter interoperacyjności dotyczącej 
usług elektronicznych o istotnym 
wymiarze transgranicznym poprzez:
a) wymianę najlepszych praktyk
w zakresie środków identyfikacji 
elektronicznej objętych zgłoszonym 
systemem;
b) przekazanie i regularne aktualizowanie 
informacji na temat najlepszych praktyk
w zakresie zaufania i bezpieczeństwa 
środków identyfikacji elektronicznej;
c) przekazanie i regularne aktualizowanie 
informacji na temat promowania 
wykorzystania środków identyfikacji 
elektronicznej. 

Or. en
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Poprawka 200
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ustanawia w drodze aktów 
wykonawczych niezbędne zasady 
ułatwiania współpracy między państwami 
członkowskimi, o której mowa w ust. 1,
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
zaufania i bezpieczeństwa, stosownie do 
poziomu ryzyka. Akty wykonawcze 
dotyczą zwłaszcza wymiany informacji, 
doświadczeń i dobrych praktyk 
dotyczących systemów identyfikacji 
elektronicznej, wzajemnej oceny 
zgłoszonych systemów identyfikacji 
elektronicznej oraz analizy stosownych 
zmian zachodzących w sektorze 
identyfikacji elektronicznej dokonywanej 
przez właściwe organy państw 
członkowskich. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2.

2. Komisja ustanawia w drodze aktów 
wykonawczych niezbędne zasady 
ułatwiania współpracy między państwami 
członkowskimi, o której mowa w ust. 1d
i 1e, w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu zaufania i bezpieczeństwa, 
stosownie do poziomu ryzyka.

Or. en

Poprawka 201
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja ustanawia w drodze aktów 
wykonawczych niezbędne zasady 
ułatwiania współpracy między państwami 
członkowskimi, o której mowa w ust. 1,
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
zaufania i bezpieczeństwa, stosownie do 
poziomu ryzyka. Akty wykonawcze 

2. Komisja ustanawia w drodze aktów 
wykonawczych niezbędne zasady 
ułatwiania współpracy między państwami 
członkowskimi, publikowania oraz 
mechanizmów wzajemnej oceny, o których
mowa w ust. 1, w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu zaufania
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dotyczą zwłaszcza wymiany informacji, 
doświadczeń i dobrych praktyk 
dotyczących systemów identyfikacji 
elektronicznej, wzajemnej oceny
zgłoszonych systemów identyfikacji 
elektronicznej oraz analizy stosownych 
zmian zachodzących w sektorze 
identyfikacji elektronicznej dokonywanej 
przez właściwe organy państw 
członkowskich. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2.

i bezpieczeństwa, stosownie do poziomu 
ryzyka. Akty wykonawcze dotyczą 
zwłaszcza wymiany informacji, 
doświadczeń i dobrych praktyk 
dotyczących systemów identyfikacji 
elektronicznej, niezależnego
i prowadzonego przez osoby trzecie audytu 
zgłoszonych systemów identyfikacji 
elektronicznej oraz analizy stosownych 
zmian zachodzących w sektorze 
identyfikacji elektronicznej dokonywanej 
przez właściwe organy państw 
członkowskich. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2.

Or. en

(Zob. również art. 7 ust. 1 lit. f) (nowa)).

Uzasadnienie

Procedury „wzajemnej oceny” muszą być lepiej zdefiniowane. Niezależny audyt 
przeprowadzony przez osobę trzecią wymagany od dostawców usług zaufania jest bardziej 
wiarygodnym sposobem zapewnienia przejrzystości i wiarygodności audytu zgłoszonych 
systemów.

Poprawka 202
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących ułatwiania transgranicznej 
interoperacyjności środków identyfikacji 
elektronicznej poprzez określanie 
minimalnych wymagań technicznych.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Ten szczególny mechanizm zgodności nie jest już potrzebny, ponieważ obecnie wymagania 
techniczne zostały w tym rozporządzeniu lepiej uwzględnione. 

Poprawka 203
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących ułatwiania transgranicznej 
interoperacyjności środków identyfikacji 
elektronicznej poprzez określanie 
minimalnych wymagań technicznych.

3. Akty wykonawcze, o których mowa
w ust. 1b i 2 niniejszego artykułu, 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 204
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących ułatwiania transgranicznej 
interoperacyjności środków identyfikacji 
elektronicznej poprzez określanie 
minimalnych wymagań technicznych.

3. Komisja w drodze aktów wykonawczych 
ustanawia normy i wymagania techniczne 
dotyczące transgranicznej 
interoperacyjności i bezpieczeństwa
środków identyfikacji elektronicznej. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna raczej opracować normy i wymagania techniczne, a nie proces koordynacji 
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między państwami członkowskimi.

Poprawka 205
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawca usług zaufania odpowiada za 
wszystkie bezpośrednie szkody poniesione 
przez osobę fizyczną lub prawną w wyniku 
niedopełnienia zobowiązań określonych
w art. 15 ust. 1, chyba że dostawca usług 
zaufania może udowodnić, iż działał
z zachowaniem należytej staranności.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli dostawca usług zaufania podejmuje decyzję o tym, aby nie oferować kwalifikowanych 
usług zaufania, nie powinien ponosić dodatkowej odpowiedzialności. Powód może dochodzić 
odszkodowania na drodze prawa cywilnego.

Poprawka 206
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawca usług zaufania odpowiada za 
wszystkie bezpośrednie szkody poniesione 
przez osobę fizyczną lub prawną w wyniku 
niedopełnienia zobowiązań określonych
w art. 15 ust. 1, chyba że dostawca usług 
zaufania może udowodnić, iż działał
z zachowaniem należytej staranności.

1. Dostawca usług zaufania odpowiada za 
wszystkie bezpośrednie szkody poniesione 
przez osobę fizyczną lub prawną w wyniku 
niedopełnienia zobowiązań określonych
w art. 15 ust. 1 lub w przypadku gdy za 
sprawą problemów operacyjnych lub 
technicznych wydaje nieprawidłowo 
certyfikat lub upoważnienie, zarówno
w przypadku gdy certyfikat lub 
upoważnienie zostaje wydane złej osobie, 
jak i wtedy, gdy wydany certyfikat lub 
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dokument potwierdzający tożsamość 
zawiera nieprawidłowe atrybuty.

Or. en

Uzasadnienie

Katastrofalne niepowodzenia obecnego systemu certyfikacji są spowodowane głównie tym, że 
organy certyfikacji zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności w swoich oświadczeniach 
dotyczących działalności w zakresie certyfikacji, a następnie świadczą jak najtańsze usługi, 
obniżając poziom usług. Przywrócenie odpowiedzialności organów certyfikacji to jedyny 
sposób na naprawienie sytuacji.

Poprawka 207
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawca usług zaufania odpowiada za 
wszystkie bezpośrednie szkody poniesione 
przez osobę fizyczną lub prawną w wyniku 
niedopełnienia zobowiązań określonych
w art. 15 ust. 1, chyba że dostawca usług 
zaufania może udowodnić, iż działał
z zachowaniem należytej staranności.

1. Dostawca usług zaufania odpowiada za 
wszystkie bezpośrednie szkody poniesione 
przez osobę fizyczną lub prawną w wyniku 
niedopełnienia zobowiązań określonych
w art. 15 ust. 1.

Or. ro

Poprawka 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawca usług zaufania odpowiada za 
wszystkie bezpośrednie szkody poniesione 
przez osobę fizyczną lub prawną w wyniku 
niedopełnienia zobowiązań określonych

1. Dostawca usług zaufania odpowiada na 
zasadach określonych w prawie krajowym 
za szkody poniesione przez podmiot, osobę 
fizyczną lub prawną w wyniku 
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w art. 15 ust. 1, chyba że dostawca usług 
zaufania może udowodnić, iż działał
z zachowaniem należytej staranności.

niedopełnienia zobowiązań określonych
w art. 15 ust. 1, chyba że dostawca usług 
zaufania może udowodnić, iż działał
z zachowaniem należytej staranności.

Or. en

Poprawka 209
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca kwalifikowanych usług 
zaufania odpowiada za wszystkie 
bezpośrednie szkody poniesione przez 
osobę fizyczną lub prawną w wyniku 
niedopełnienia zobowiązań określonych 
niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza
w art. 19, chyba że dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania może 
udowodnić, iż działał z zachowaniem 
należytej staranności.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.

Poprawka 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca kwalifikowanych usług 
zaufania odpowiada za wszystkie 
bezpośrednie szkody poniesione przez 
osobę fizyczną lub prawną w wyniku 

skreślony
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niedopełnienia zobowiązań określonych 
niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza
w art. 19, chyba że dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania może 
udowodnić, iż działał z zachowaniem 
należytej staranności.

Or. en

Poprawka 211
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio, jeśli 
ręczył on – zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. b) –
za spełnienie wymagań niniejszego 
rozporządzenia przez dostawcę 
kwalifikowanych usług zaufania
z siedzibą w państwie trzecim, chyba że 
dostawca kwalifikowanych usług zaufania
z siedzibą w Unii może udowodnić, że 
dostawca z państwa trzeciego działał
z zachowaniem należytej staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana będąca konsekwencją poprawki do art. 11 (warunki akceptowania dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą w państwach trzecich).

Poprawka 212
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca kwalifikowanych usług 2. Dostawca kwalifikowanych usług 
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zaufania odpowiada za wszystkie 
bezpośrednie szkody poniesione przez 
osobę fizyczną lub prawną w wyniku 
niedopełnienia zobowiązań określonych 
niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza
w art. 19, chyba że dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania może 
udowodnić, iż działał z zachowaniem 
należytej staranności.

zaufania odpowiada za wszystkie 
bezpośrednie szkody poniesione przez 
osobę fizyczną lub prawną w wyniku 
niedopełnienia zobowiązań określonych 
niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza
w art. 19.

Or. ro

Poprawka 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Z zastrzeżeniem poniższych warunków 
dostawcy usług zaufania mogą wskazać 
ograniczenia dotyczące korzystania ze 
świadczonych przez nich usług:
a) należycie i z wyprzedzeniem informują 
swoich klientów o tych ograniczeniach 
oraz
b) ograniczenia te są możliwe do 
rozpoznania dla osób trzecich.
Jeżeli dostawcy usług zaufania zgodnie
z akapitem pierwszym wskażą 
ograniczenia dotyczące korzystania
z usług, które świadczą, nie odpowiadają 
oni za szkody wykraczające poza 
wskazane ograniczenia. 

Or. en

Poprawka 214
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Prawem mającym zastosowanie do 
usług zaufania, szczególnie w odniesieniu 
do sporów, jest prawo państwa 
członkowskiego, na terytorium którego 
rezyduje osoba korzystająca z tych usług,
z zastrzeżeniem sytuacji, w której osoba 
korzystająca z usług zaufania oraz 
dostawca usług zaufania wspólnie 
zadecydują inaczej.

Or. fr

Poprawka 215
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Umowy między dostawcami usług 
zaufania lub dostawcami 
kwalifikowanych usług zaufania
a organami odpowiedzialnymi za 
zgłoszony system identyfikacji powinny 
określać granice odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 216
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług zaufania z państw trzecich Dostawcy kwalifikowanych usług zaufania
z państw trzecich
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Or. en

Poprawka 217
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikowane usługi zaufania
i kwalifikowane certyfikaty dostarczone 
przez dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania z siedzibą w państwie trzecim 
akceptuje się jako kwalifikowane usługi 
zaufania i kwalifikowane certyfikaty 
dostarczone przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli 
kwalifikowane usługi zaufania lub 
kwalifikowane certyfikaty pochodzące
z państwa trzeciego są uznawane na mocy 
porozumienia między Unią Europejską
a państwem trzecim lub organizacjami 
międzynarodowymi zgodnie z art. 218 
TFUE.

1. Kwalifikowane usługi zaufania
i kwalifikowane certyfikaty dostarczone 
przez dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania z siedzibą w państwie trzecim 
akceptuje się jako kwalifikowane usługi 
zaufania i kwalifikowane certyfikaty 
dostarczone przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli:

a) dostawca kwalifikowanych usług 
zaufania spełnia wymagania określone
w niniejszym rozporządzeniu i jest 
akredytowany w dobrowolnym systemie 
akredytacji jednego z państw 
członkowskich lub
b) dostawca kwalifikowanych usług 
zaufania z siedzibą w Unii Europejskiej, 
który spełnia wymagania określone
w niniejszym rozporządzeniu, ręczy za 
spełnianie wymagań niniejszego 
rozporządzenia, lub
c) kwalifikowane usługi zaufania lub 
kwalifikowane certyfikaty pochodzące
z państwa trzeciego są uznawane na mocy 
porozumienia między Unią Europejską
a państwem trzecim lub organizacjami 
międzynarodowymi zgodnie z art. 218 
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TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą w sprawie podpisów elektronicznych dostawca usług zaufania z państwa 
trzeciego może być certyfikowany dobrowolnie lub polegać na poręczeniu funkcjonującego 
dostawcy usług. Nie jest jasne, dlaczego uznanie usług państwa trzeciego powinno być teraz 
możliwe wyłącznie po zakończeniu złożonych negocjacji w sprawie umowy międzynarodowej. 
Dodane sformułowania są zaczerpnięte z brzmienia odnośnych artykułów oryginalnej 
dyrektywy.

Poprawka 218
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikowane usługi zaufania
i kwalifikowane certyfikaty dostarczone 
przez dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania z siedzibą w państwie trzecim 
akceptuje się jako kwalifikowane usługi 
zaufania i kwalifikowane certyfikaty 
dostarczone przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli 
kwalifikowane usługi zaufania lub 
kwalifikowane certyfikaty pochodzące
z państwa trzeciego są uznawane na mocy 
porozumienia między Unią Europejską
a państwem trzecim lub organizacjami 
międzynarodowymi zgodnie z art. 218 
TFUE.

1. Kwalifikowane usługi zaufania
i kwalifikowane certyfikaty dostarczone 
przez dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania z siedzibą w państwie trzecim 
akceptuje się jako kwalifikowane usługi 
zaufania i kwalifikowane certyfikaty 
dostarczone przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli 
kwalifikowane usługi zaufania lub 
kwalifikowane certyfikaty pochodzące
z państwa trzeciego są uznawane na mocy 
porozumienia między Unią Europejską
a państwem trzecim lub organizacjami 
międzynarodowymi zgodnie z art. 218 
TFUE oraz jeśli państwo trzecie, w którym 
dostawcy ci mają siedzibę, akceptuje, na 
zasadzie wzajemności, aby kwalifikowane 
usługi zaufania i kwalifikowane 
certyfikaty dostarczone przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania
z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej 
były uznawane w tym państwie.

Or. fr
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Uzasadnienie

Zastosowanie zasady wzajemności.

Poprawka 219
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikowane usługi zaufania
i kwalifikowane certyfikaty dostarczone
przez dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania z siedzibą w państwie trzecim 
akceptuje się jako kwalifikowane usługi 
zaufania i kwalifikowane certyfikaty
dostarczone przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli 
kwalifikowane usługi zaufania lub 
kwalifikowane certyfikaty pochodzące
z państwa trzeciego są uznawane na mocy 
porozumienia między Unią Europejską
a państwem trzecim lub organizacjami 
międzynarodowymi zgodnie z art. 218 
TFUE.

1. Usługi zaufania świadczone przez 
dostawców usług zaufania z siedzibą
w państwie trzecim uznaje się za prawnie 
równoważne kwalifikowanym usługom 
zaufania świadczonym przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą
w Unii Europejskiej, jeżeli usługi zaufania 
pochodzące z państwa trzeciego spełniają 
odnośne wymagania niniejszego 
rozporządzenia określone przez organ 
nadzorczy z siedzibą w jednym z państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 220
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikowane usługi zaufania
i kwalifikowane certyfikaty dostarczone 
przez dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania z siedzibą w państwie trzecim 
akceptuje się jako kwalifikowane usługi 

1. Usługi zaufania i certyfikaty 
dostarczone przez dostawców usług 
zaufania z siedzibą w państwie trzecim 
akceptuje się jako usługi zaufania
i certyfikaty dostarczone przez dostawców 
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zaufania i kwalifikowane certyfikaty 
dostarczone przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli 
kwalifikowane usługi zaufania lub 
kwalifikowane certyfikaty pochodzące
z państwa trzeciego są uznawane na mocy 
porozumienia między Unią Europejską
a państwem trzecim lub organizacjami 
międzynarodowymi zgodnie z art. 218 
TFUE.

kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli 
usługi zaufania lub certyfikaty pochodzące
z państwa trzeciego są uznawane na mocy 
porozumienia między Unią Europejską
a państwem trzecim lub organizacjami 
międzynarodowymi zgodnie z art. 218 
TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka językowa (nie dotyczy polskiej wersji językowej) + zmiana „kwalifikowane”.

Poprawka 221
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do ust. 1 takie 
porozumienia zapewniają spełnienie przez 
dostawców usług zaufania w państwach 
trzecich lub organizacjach 
międzynawowych wymagań mających 
zastosowanie do kwalifikowanych usług 
zaufania i kwalifikowanych certyfikatów 
dostarczanych przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania
z siedzibą na terytorium Unii, zwłaszcza
w odniesieniu do ochrony danych 
osobowych, bezpieczeństwa i nadzoru.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
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would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Poprawka 222
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do ust. 1 takie 
porozumienia zapewniają spełnienie przez 
dostawców usług zaufania w państwach 
trzecich lub organizacjach 
międzynawowych wymagań mających 
zastosowanie do kwalifikowanych usług 
zaufania i kwalifikowanych certyfikatów 
dostarczanych przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii, zwłaszcza
w odniesieniu do ochrony danych 
osobowych, bezpieczeństwa i nadzoru.

2. W odniesieniu do ust. 1 takie 
porozumienia zapewniają spełnienie przez 
dostawców usług zaufania w państwach 
trzecich lub organizacjach 
międzynarodowych wymagań mających 
zastosowanie do usług zaufania
i certyfikatów dostarczanych przez 
dostawców usług zaufania z siedzibą na 
terytorium Unii, zwłaszcza w odniesieniu 
do ochrony danych osobowych, 
bezpieczeństwa i nadzoru, w tym wymogu 
otwartości określonego w art. 8 i wymogu
w zakresie odpowiedzialności określonego
w art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do art. 9 ust. 1.

Poprawka 223
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do ust. 1 takie 
porozumienia zapewniają spełnienie przez 

2. W odniesieniu do ust. 1 Komisja 
weryfikuje, czy takie porozumienia 



PE510.784v01-00 104/175 AM\936276PL.doc

PL

dostawców usług zaufania w państwach 
trzecich lub organizacjach 
międzynawowych wymagań mających 
zastosowanie do kwalifikowanych usług 
zaufania i kwalifikowanych certyfikatów 
dostarczanych przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii, zwłaszcza
w odniesieniu do ochrony danych 
osobowych, bezpieczeństwa i nadzoru.

zapewniają spełnienie przez dostawców 
usług zaufania w państwach trzecich lub 
organizacjach międzynarodowych
wymagań mających zastosowanie do 
kwalifikowanych usług zaufania
i kwalifikowanych certyfikatów 
dostarczanych przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania z siedzibą 
na terytorium Unii, zwłaszcza
w odniesieniu do ochrony danych 
osobowych, bezpieczeństwa i nadzoru.

Or. en

Poprawka 224
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 11 skreślony
Przetwarzanie i ochrona danych
1. Dostawcy usług zaufania i organy 
nadzorcze zapewniają rzetelne i zgodne
z prawem przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE.
2. Dostawcy usług zaufania przetwarzają 
dane osobowe zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE. Takie przetwarzanie danych 
jest ściśle ograniczone do minimalnej 
ilości danych potrzebnych do wydania
i zachowania certyfikatu lub do 
świadczenia powiązanej usługi zaufania.
3. Dostawcy usług zaufania gwarantują 
poufność i integralność danych 
odnoszących się do osoby, na rzecz której 
świadczona jest usługa zaufania.
4. Bez uszczerbku dla skutków prawnych 
używania pseudonimów w prawie 
krajowym państwa członkowskie nie 
zabraniają dostawcom usług zaufania 
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podawania pseudonimu w certyfikatach 
podpisów elektronicznych w miejsce 
nazwiska podpisującego.

Or. en

(Zob. proponowane brzmienie art. 4a (nowy)).

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł jest przeniesiony do art. 4a (nowy) i poprawiony poprzez nadanie bardziej 
precyzyjnego brzmienia.

Poprawka 225
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dostawcy usług zaufania przekazują 
użytkownikom informacje na temat 
gromadzenia, udostępniania
i przechowywania ich danych osobowych.

Or. en

Poprawka 226
Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Dostawcy usług zaufania zapewniają 
użytkownikom środki umożliwiające 
sprawdzenie swoich danych osobowych
i wykonywanie przysługującego im prawa 
do ochrony danych.

Or. en
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Poprawka 227
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przetwarzanie danych osobowych 
przez dostawcę usług zaufania lub w jego 
imieniu w przypadkach ściśle 
wymaganych do zapewnienia 
bezpieczeństwa sieci i informacji celem 
spełnienia wymagań określonych w art. 
11, 15, 16 i 19 jest uznawane za 
uzasadniony interes w rozumieniu art. 7 
lit. f) dyrektywy 95/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w przypadku naruszenia lub w celu 
podjęcia właściwych środków przeciwdziałania i powinno być – w przypadkach gdy jest to 
absolutnie konieczne – „uzasadnionym interesem” w świetle dyrektywy w sprawie ochrony 
danych osobowych, a zatem zgodne z prawem.

Poprawka 228
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Dostępność dla osób niepełnosprawnych Dostępność dla osób o specjalnych 
potrzebach

Or. en

Poprawka 229
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczone usługi zaufania i produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
są dostępne dla osób niepełnosprawnych
w każdym przypadku, kiedy jest to 
możliwe.

Świadczone usługi zaufania i produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
są dostępne dla osób o specjalnych 
potrzebach w każdym przypadku, kiedy 
jest to możliwe.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwala to uniknąć problemu dyskusji na temat tego, czym jest niepełnosprawność, jak 
również pozwala uniknąć negatywnego ujmowania specjalnych wymagań użytkowników, 
klientów i obywateli, które mogą mieć różne przyczyny.

Poprawka 230
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Świadczone usługi zaufania i produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
są dostępne dla osób niepełnosprawnych
w każdym przypadku, kiedy jest to 
możliwe.

Świadczone usługi zaufania i produkty 
przeznaczone dla użytkownika końcowego 
są dostępne dla osób niepełnosprawnych
w każdym przypadku, kiedy jest to 
racjonalnie możliwe.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, co w praktyce oznacza sformułowanie „kiedy jest to możliwe”: czy chodzi
o możliwość teoretyczną, techniczną czy finansową? Występuje tu znaczne ryzyko niepewności 
prawa, które należy wyeliminować.

Poprawka 231
Sajjad Karim



PE510.784v01-00 108/175 AM\936276PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustępy 1 i 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ z siedzibą na swoim 
terytorium lub, za obopólną zgodą,
z siedzibą w innym państwie 
członkowskim na odpowiedzialność 
wyznaczającego państwa członkowskiego. 
Organom nadzorczym przyznaje się 
wszelkie uprawnienia nadzorcze
i dochodzeniowe, które są niezbędne do 
wykonywania powierzonych im zadań.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ nadzorczy z siedzibą na swoim 
terytorium.

1a. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji nazwy i adresy swoich 
wyznaczonych organów nadzorczych.

Or. en

Poprawka 232
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ z siedzibą na swoim 
terytorium lub, za obopólną zgodą,
z siedzibą w innym państwie 
członkowskim na odpowiedzialność 
wyznaczającego państwa członkowskiego. 
Organom nadzorczym przyznaje się
wszelkie uprawnienia nadzorcze
i dochodzeniowe, które są niezbędne do 
wykonywania powierzonych im zadań.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ nadzorczy z siedzibą na swoim 
terytorium lub, za obopólną zgodą,
z siedzibą w innym państwie 
członkowskim na odpowiedzialność 
wyznaczającego państwa członkowskiego. 
Informacja o wyznaczonym organie 
nadzorczym, adresy oraz imiona
i nazwiska osób odpowiedzialnych są 
przekazywane Komisji. Organom 
nadzorczym przyznaje się odpowiednie 
środki niezbędne do wykonywania 
powierzonych im zadań.

Or. en
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Uzasadnienie

Zasadnicze kompetencje organów nadzorczych wynikają z niniejszego rozporządzenia, jednak 
ważne jest, aby organy te mogły prawidłowo funkcjonować. Ponadto sformułowanie 
„uprawnienia dochodzeniowe” mogłoby oznaczać uprawnienia przysługujące zazwyczaj 
wyłącznie organom ścigania, co byłoby wykroczeniem poza niezbędne kompetencje.

Poprawka 233
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ z siedzibą na swoim 
terytorium lub, za obopólną zgodą,
z siedzibą w innym państwie 
członkowskim na odpowiedzialność 
wyznaczającego państwa członkowskiego. 
Organom nadzorczym przyznaje się 
wszelkie uprawnienia nadzorcze
i dochodzeniowe, które są niezbędne do 
wykonywania powierzonych im zadań. 

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwy organ z siedzibą na swoim 
terytorium lub, za obopólną zgodą,
europejski organ nadzoru, na 
odpowiedzialność wyznaczającego
państwa członkowskiego lub 
wyznaczających państw członkowskich.
Organom nadzorczym przyznaje się 
wszelkie uprawnienia nadzorcze
i dochodzeniowe, które są niezbędne do 
wykonywania powierzonych im zadań. 

Or. ro

Poprawka 234
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ nadzorczy odpowiada za 
wypełnianie następujących zadań:

2. Organ nadzorczy, na tyle na ile jest to 
możliwe, gwarantuje, że:

Or. en
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Poprawka 235
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ nadzorczy odpowiada za 
wypełnianie następujących zadań:

2. Organ nadzorczy wypełnia następujące 
zadania:

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej precyzyjne brzmienie.

Poprawka 236
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitorowanie dostawców usług 
zaufania mających siedzibę na terytorium 
wyznaczającego państwa członkowskiego, 
aby zapewnić spełnienie przez nich
wszystkich wymagań ustanowionych
w art. 15;

a) gwarantowanie spełnienia przez 
dostawców usług zaufania i dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania mających 
siedzibę na terytorium wyznaczającego 
państwa członkowskiego wszystkich 
wymagań niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej precyzyjne brzmienie, połączenie dostawców kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
usług zaufania.

Poprawka 237
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitorowanie dostawców usług 
zaufania mających siedzibę na terytorium 
wyznaczającego państwa członkowskiego, 
aby zapewnić spełnienie przez nich 
wszystkich wymagań ustanowionych w art. 
15; 

a) monitorowanie dostawców usług 
zaufania mających siedzibę na terytorium 
wyznaczającego państwa członkowskiego 
lub wyznaczających państw 
członkowskich, aby zapewnić spełnienie 
przez nich wszystkich wymagań 
ustanowionych w art. 15;

Or. ro

Poprawka 238
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitorowanie dostawców usług 
zaufania mających siedzibę na terytorium 
wyznaczającego państwa członkowskiego, 
aby zapewnić spełnienie przez nich
wszystkich wymagań ustanowionych
w art. 15;

a) dostawcy usług zaufania mający 
siedzibę na terytorium wyznaczającego 
państwa członkowskiego spełniają
wszystkie wymagania ustanowione
w niniejszym rozporządzeniu;

Or. en

Poprawka 239
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawowanie nadzoru nad dostawcami 
kwalifikowanych usług zaufania 
mającymi siedzibę na terytorium 
wyznaczającego państwa członkowskiego
i nad świadczonymi przez nich 
kwalifikowanymi usługami zaufania, aby 

skreślona
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zagwarantować, że dostawcy ci
i świadczone przez nich kwalifikowane 
usługi zaufania spełniają stosowane 
wymagania ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu;

Or. en

Uzasadnienie

Połączono z poprzednią literą. Element zbędny.

Poprawka 240
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawowanie nadzoru nad dostawcami 
kwalifikowanych usług zaufania 
mającymi siedzibę na terytorium 
wyznaczającego państwa członkowskiego
i nad świadczonymi przez nich
kwalifikowanymi usługami zaufania, aby 
zagwarantować, że dostawcy ci
i świadczone przez nich kwalifikowane 
usługi zaufania spełniają stosowane 
wymagania ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu;

b) kwalifikowane usługi zaufania 
świadczone przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania spełniają 
wymagania ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu oraz

Or. en

Poprawka 241
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawowanie nadzoru nad dostawcami 
kwalifikowanych usług zaufania mającymi 

b) sprawowanie nadzoru nad dostawcami 
kwalifikowanych usług zaufania mającymi 
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siedzibę na terytorium wyznaczającego 
państwa członkowskiego i nad 
świadczonymi przez nich kwalifikowanymi 
usługami zaufania, aby zagwarantować, że 
dostawcy ci i świadczone przez nich 
kwalifikowane usługi zaufania spełniają 
stosowane wymagania ustanowione
w niniejszym rozporządzeniu; 

siedzibę na terytorium wyznaczającego 
państwa członkowskiego lub 
wyznaczających państw członkowskich
i nad świadczonymi przez nich 
kwalifikowanymi usługami zaufania, aby 
zagwarantować, że dostawcy ci
i świadczone przez nich kwalifikowane 
usługi zaufania spełniają stosowane 
wymagania ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu; 

Or. ro

Poprawka 242
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawowanie nadzoru nad dostawcami 
kwalifikowanych usług zaufania mającymi 
siedzibę na terytorium wyznaczającego 
państwa członkowskiego i nad 
świadczonymi przez nich kwalifikowanymi
usługami zaufania, aby zagwarantować, że 
dostawcy ci i świadczone przez nich 
kwalifikowane usługi zaufania spełniają 
stosowane wymagania ustanowione
w niniejszym rozporządzeniu;

b) sprawowanie nadzoru nad dostawcami 
usług zaufania mającymi siedzibę na 
terytorium wyznaczającego państwa 
członkowskiego i nad świadczonymi przez 
nich usługami zaufania, aby 
zagwarantować, że dostawcy ci
i świadczone przez nich usługi zaufania 
spełniają stosowane wymagania 
ustanowione w niniejszym rozporządzeniu;

Or. en

Poprawka 243
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dostawcy usług zaufania mający 
siedzibę w państwach trzecich oraz usługi 
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zaufania przez nich świadczone spełniają 
odnośne wymagania ustanowione
w niniejszym rozporządzeniu,
w przypadku gdy zastosowanie mają 
przepisy art. 10; 

Or. en

Poprawka 244
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie zachowywania
i dostępności przez odpowiedni okres 
odpowiednich informacji i danych,
o których mowa w art. 19 ust. 2 lit. g), 
zapisywanych przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania po 
zakończeniu działań podjętych przez 
dostawcę kwalifikowanych usług 
zaufania, w celu zagwarantowania 
ciągłości usługi.

skreślona

Or. en

Poprawka 245
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie zachowywania
i dostępności przez odpowiedni okres 
odpowiednich informacji i danych,
o których mowa w art. 19 ust. 2 lit. g), 
zapisywanych przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania po 
zakończeniu działań podjętych przez 

c) zapewnienie zachowywania
i dostępności przez odpowiedni okres,
z uwzględnieniem w szczególności okresu 
ważności usług, odpowiednich informacji
i danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 
lit. g), zapisywanych przez dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania po 
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dostawcę kwalifikowanych usług zaufania,
w celu zagwarantowania ciągłości usługi.

zakończeniu działań podjętych przez 
dostawcę kwalifikowanych usług zaufania,
w celu zagwarantowania ciągłości usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie odpowiedniego okresu przechowywania. 

Poprawka 246
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zagwarantowania ciągłości 
usługi organ nadzorczy może przyjąć 
przepisy dotyczące planów zakończenia
w przypadkach, w których dostawcy 
kwalifikowanych usług zaufania zakończą 
swoją działalność.

Or. en

Poprawka 247
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do końca pierwszego kwartału 
następnego roku kalendarzowego każdy 
organ nadzorczy składa Komisji
i państwom członkowskim coroczne
sprawozdanie z działalności nadzorczej
w poprzednim roku kalendarzowym.
Sprawozdanie zawiera co najmniej:

3.Co roku, do dnia 31 marca, każdy organ 
nadzorczy składa Komisji sprawozdanie
z działalności w poprzednim roku 
kalendarzowym wraz z zestawieniem 
zgłoszeń dotyczących naruszeń 
otrzymanych od dostawców usług 
zaufania zgodnie z art. 15 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 248
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do końca pierwszego kwartału 
następnego roku kalendarzowego każdy 
organ nadzorczy składa Komisji
i państwom członkowskim coroczne 
sprawozdanie z działalności nadzorczej
w poprzednim roku kalendarzowym. 
Sprawozdanie zawiera co najmniej:

3. Do końca pierwszego kwartału 
następnego roku kalendarzowego każdy 
organ nadzorczy publikuje coroczne 
sprawozdanie z działalności nadzorczej
w poprzednim roku kalendarzowym. 
Sprawozdanie zawiera co najmniej:

Or. en

Uzasadnienie

Większa przejrzystość zwiększy szanse naprawienia błędów technicznych oraz 
zidentyfikowania niepewnych technologii wykorzystywanych do uwierzytelniania
i identyfikacji. Dla centralnego organu nadzorczego, który w ramach swojej działalności 
otrzymuje wiele zgłoszeń, podanie ich do wiadomości publicznej, czy udostępnienie badaczom 
lub stronom zainteresowanym nie stanowi problemu. 

Poprawka 249
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacje o działalności nadzorczej; skreślona

Or. en

Poprawka 250
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zestawienie zgłoszeń dotyczących 
naruszeń otrzymanych od dostawców 
usług zaufania zgodnie z art. 15 ust. 2;

skreślona

Or. en

Poprawka 251
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zestawienie zgłoszeń dotyczących 
naruszeń otrzymanych od dostawców 
usług zaufania zgodnie z art. 15 ust. 2;

b) wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń 
otrzymane od dostawców usług zaufania 
zgodnie z art. 15 ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

Większa przejrzystość zwiększy szanse naprawienia błędów technicznych oraz 
zidentyfikowania niepewnych technologii wykorzystywanych do uwierzytelniania lub
identyfikacji. Dla centralnego organu nadzorczego, który w ramach swojej działalności 
otrzymuje wiele zgłoszeń, podanie ich do wiadomości publicznej, czy udostępnienie badaczom 
lub stronom zainteresowanym nie stanowi problemu.

Poprawka 252
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane statystyczne dotyczące sprzedaży
i korzystania z kwalifikowanych usług 
zaufania, w tym informacje na temat 

skreślona
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samych dostawców kwalifikowanych 
usług zaufania, świadczonych przez nich 
kwalifikowanych usług zaufania oraz 
wykorzystywanych przez nich produktów,
a także ogólny opis ich klientów.

Or. en

Poprawka 253
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane statystyczne dotyczące sprzedaży
i korzystania z kwalifikowanych usług 
zaufania, w tym informacje na temat 
samych dostawców kwalifikowanych 
usług zaufania, świadczonych przez nich 
kwalifikowanych usług zaufania oraz 
wykorzystywanych przez nich produktów,
a także ogólny opis ich klientów.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Z zapisu nie wynika wyraźnie, dlaczego organ nadzorczy miałby przeznaczać znaczące środki 
na zbieranie danych rynkowych. 

Poprawka 254
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja udostępni państwom 
członkowskim coroczne sprawozdanie,
o którym mowa w ust. 3.
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Or. en

Poprawka 255
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji i pozostałym państwom 
członkowskim nazwy i adresy swoich 
wyznaczonych organów nadzorczych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Połączony z ust. 1.

Poprawka 256
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zgłaszają 
Komisji i pozostałym państwom 
członkowskim nazwy i adresy swoich 
wyznaczonych organów nadzorczych.

skreślony

Or. en

Poprawka 257
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji
i pozostałym państwom członkowskim 
nazwy i adresy swoich wyznaczonych 
organów nadzorczych.

4.Państwa członkowskie publikują nazwy
i adresy swoich wyznaczonych organów 
nadzorczych.

Or. en

Uzasadnienie

Większa przejrzystość zwiększy szanse naprawienia błędów technicznych oraz 
zidentyfikowania niepewnych technologii wykorzystywanych do uwierzytelniania
i identyfikacji. Dla centralnego organu nadzorczego, który w ramach swojej działalności 
otrzymuje wiele zgłoszeń, podanie ich do wiadomości publicznej, czy udostępnienie badaczom 
lub stronom zainteresowanym nie stanowi problemu. 

Poprawka 258
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określania procedur 
mających zastosowanie do zadań,
o których mowa w ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Organ nadzorczy może jedynie odpowiadać za zagwarantowanie monitorowania sposobu 
świadczenia usługi przez dostawcę i jej zgodności z kryteriami i wymaganiami ustanowionymi
w niniejszym rozporządzeniu, nie może „zagwarantować” spełnienia tychże kryteriów
i wymagań przez dostawcę usług, gdyż za to odpowiada dostawca świadczący usługę. Należy
w wyraźny sposób oddzielić właściwą rolę i zakres odpowiedzialności organu nadzorczego od 
zakresu odpowiedzialności dostawcy usług. Nie powinno się ich ani mylić, ani mieszać. 

Poprawka 259
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności, 
formaty i procedury dotyczące 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 3. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2.

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty
i procedury dotyczące sprawozdania,
o którym mowa w ust. 3. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „okoliczności” wydaje się być niejasne i zbędne. 

Poprawka 260
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzorcze prowadzą 
współpracę, w ramach której wymieniają 
się dobrymi praktykami i w możliwie 
najkrótszym czasie przekazują sobie 
odpowiednie informacje i udzielają sobie 
wzajemnej pomocy, tak aby ich działalność 
mogła być prowadzona w spójny sposób. 
Wzajemna pomoc obejmuje zwłaszcza 
wnioski o informacje i środki nadzorcze, 
takie jak wnioski o przeprowadzenie 
inspekcji związanych z audytami 
bezpieczeństwa, o których mowa w art. 15, 
16 i 17.

1. Organy nadzorcze prowadzą 
współpracę, w ramach której wymieniają 
się dobrymi praktykami. Organ nadzorczy, 
na wniosek innego organu nadzoru, 
udzieli takiemu organowi pomocy, tak aby 
ich działalność mogła być prowadzona
w spójny sposób Organy nadzorcze 
prowadzą również współpracę
w przypadku złożenia wniosku zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 
lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania
w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu1. 
Ponadto wzajemna pomoc może 
obejmować również wnioski i środki 
nadzorcze związane ze sprawozdaniami
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z oceny zgodności, o których mowa
w art. 15, 16 i 17 niniejszego 
rozporządzenia.
______________
1 Dz..U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.

Or. en

Poprawka 261
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzorcze prowadzą 
współpracę, w ramach której wymieniają 
się dobrymi praktykami i w możliwie 
najkrótszym czasie przekazują sobie 
odpowiednie informacje i udzielają sobie 
wzajemnej pomocy, tak aby ich działalność 
mogła być prowadzona w spójny sposób. 
Wzajemna pomoc obejmuje zwłaszcza 
wnioski o informacje i środki nadzorcze, 
takie jak wnioski o przeprowadzenie 
inspekcji związanych z audytami 
bezpieczeństwa, o których mowa w art. 15, 
16 i 17.

1.Organy nadzorcze prowadzą współpracę,
w ramach której wymieniają się dobrymi 
praktykami. Organy nadzorcze, na 
uzasadniony wniosek, udzielają sobie
pomocy, tak aby ich działalność mogła być 
prowadzona w spójny sposób. Wnioski
o pomoc mogą obejmować zwłaszcza 
wnioski o informacje i środki nadzorcze, 
takie jak wnioski o przeprowadzenie 
inspekcji związanych z audytami 
zgodności, o których mowa w art. 15, 16
i 17.

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej precyzyjne brzmienie i kwalifikacja pomocy, tak aby organy nadzorcze wnioskowały
o pomoc wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

Poprawka 262
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ nadzorczy, do którego kierowany 
jest wniosek o pomoc, nie może odmówić 
zastosowania się do niego, chyba że:

2. Organ nadzorczy, do którego kierowany 
jest wniosek o pomoc, może oddalić taki 
wniosek, jeżeli:

Or. en

Poprawka 263
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ nadzorczy, do którego kierowany 
jest wniosek o pomoc, nie może odmówić
zastosowania się do niego, chyba że:

2. Organ nadzorczy może odmówić 
zastosowania się do wniosku o pomoc, 
jeżeli:

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej precyzyjne brzmienie.

Poprawka 264
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie jest kompetentny do rozpatrzenia 
tego wniosku; lub

a) organ nadzorczy nie jest kompetentny 
do udzielenia wnioskowanej pomocy; 

Or. en

Poprawka 265
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie jest kompetentny do rozpatrzenia 
tego wniosku; lub

a) nie posiada wymaganej fachowej 
wiedzy do rozpatrzenia tego wniosku; lub

Or. en

Uzasadnienie

Z art. 13 wyraźnie wynika, że organ nadzorczy posiada kompetencje do rozpatrywania 
wniosków. Komisja najprawdopodobniej miała na myśli poziom jego fachowej wiedzy.

Poprawka 266
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wnioskowana pomoc jest 
nieproporcjonalna w stosunku do 
standardowej działalności nadzorczej 
organu nadzorczego; 

Or. en

Poprawka 267
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zastosowanie się do wniosku byłoby 
niezgodne z niniejszym rozporządzeniem.

b) zastosowanie się do wniosku 
wykraczałoby poza zakres zadań
i uprawnień organu nadzorczego 
określony w niniejszym rozporządzeniu. 
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Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste jest, że organ nadzorczy nie zastosowałby środków naruszających niniejsze 
rozporządzenie. Jednakże mogą istnieć wnioski, których zakres wykracza poza zakres zadań 
określony niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka 268
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zastosowanie się do wniosku byłoby 
niezgodne z niniejszym rozporządzeniem.

b) wnioskowana pomoc byłaby niezgodna
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 269
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W stosownych przypadkach organy 
nadzorcze mogą prowadzić wspólne 
dochodzenia, w których biorą udział 
pracownicy z organów nadzorczych 
innych państw członkowskich.

skreślony

Organ nadzorczy państwa 
członkowskiego, w którym prowadzone ma 
być dochodzenie, może przekazać zadania 
związane z dochodzeniem pracownikom 
wspomaganego organu nadzorczego, 
zgodnie z własnymi przepisami krajowymi.
Z takich uprawnień można korzystać 
wyłącznie pod nadzorem i w obecności 
pracowników z przyjmującego organu 
nadzorczego. Pracownicy wspomaganego 
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organu nadzorczego podlegają prawu 
krajowemu przyjmującego organu 
nadzorczego. Przyjmujący organ 
nadzorczy ponosi odpowiedzialność za 
działania podejmowane przez 
pracowników wspomaganego organu 
nadzorczego.

Or. en

Poprawka 270
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach organy 
nadzorcze mogą prowadzić wspólne 
dochodzenia, w których biorą udział 
pracownicy z organów nadzorczych
innych państw członkowskich.

W stosownych przypadkach organy 
nadzorcze mogą prowadzić wspólne 
działania nadzorcze.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „dochodzenie" wydaje się być blisko powiązane z organami ścigania. Ponadto termin 
„wspólne działania” implikuje zaangażowanie personelu obu organów nadzorczych, dlatego 
nawiązanie do personelu jest zbędne. 

Poprawka 271
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ nadzorczy państwa 
członkowskiego, w którym prowadzone ma 
być dochodzenie, może przekazać zadania 

skreślony
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związane z dochodzeniem pracownikom 
wspomaganego organu nadzorczego, 
zgodnie z własnymi przepisami krajowymi.
Z takich uprawnień można korzystać 
wyłącznie pod nadzorem i w obecności 
pracowników z przyjmującego organu 
nadzorczego. Pracownicy wspomaganego 
organu nadzorczego podlegają prawu 
krajowemu przyjmującego organu 
nadzorczego. Przyjmujący organ 
nadzorczy ponosi odpowiedzialność za 
działania podejmowane przez 
pracowników wspomaganego organu 
nadzorczego.

Or. en

Uzasadnienie

Cel niniejszego akapitu nie jest całkowicie jasny. Jeżeli państwo członkowskie zezwala na 
przekazywanie uprawnień organom publicznym innego państwa członkowskiego, nie ma 
potrzeby ustanawiania podstawy prawnej na szczeblu UE. Jeżeli państwo członkowskie ma 
takie uprawnienia ma ono również prawo określać szczegółowe warunki i procedury. Z uwagi 
na brak wartości dodanej i zasady pomocniczości akapit ten należy skreślić. 

Poprawka 272
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty
i procedury dotyczące wzajemnej pomocy 
przewidzianej w niniejszym artykule. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Z artykułu nie wynika wymóg uchwalania aktów wykonawczych, ponieważ zadania organów 
są jasno określone.

Poprawka 273
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty
i procedury dotyczące wzajemnej pomocy 
przewidzianej w niniejszym artykule. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie akredytacji i nadzoru rynku (765/2008) dopuszcza inspekcje, 
dlatego też odniesienie do inspekcji może być w tym miejscu mylące i wiązać się z ryzykiem i) 
niepotrzebnego powielania i ii) wprowadzenia bardziej kosztownego wymogu, niż wymóg 
uzgodniony przez państwa członkowskie i aktualnie w nich obowiązujący. 

Poprawka 274
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług zaufania z siedzibą na 
terytorium Unii przyjmują odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne w celu 
zarządzania ryzykiem, na jakie narażone 
jest bezpieczeństwo świadczonych przez 
nich usług zaufania. Zgodnie ze stanem 
wiedzy naukowej i technicznej środki te 

Dostawcy usług zaufania z siedzibą na 
terytorium Unii przyjmują odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne w celu 
zarządzania ryzykiem, na jakie narażone 
jest bezpieczeństwo świadczonych przez 
nich usług zaufania. Zgodnie ze stanem 
wiedzy naukowej i technicznej środki te 
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zapewniają poziom bezpieczeństwa 
dostosowany do stopnia ryzyka.
W szczególności należy podjąć środki 
zapobiegające incydentom związanym
z bezpieczeństwem lub minimalizujące ich 
wpływ oraz należy informować 
zainteresowane strony o negatywnych 
skutkach takich incydentów.

zapewniają poziom bezpieczeństwa 
dostosowany do stopnia ryzyka. Należy 
podjąć środki zapobiegające incydentom 
związanym z bezpieczeństwem lub 
minimalizujące ich wpływ oraz mające na 
celu informowanie zainteresowanych 
stron, w tym sygnatariuszy i stron 
ufających, o wszelkich naruszeniach 
bezpieczeństwa, które mogą ich dotyczyć.
Dostawcy usług zaufania niezwłocznie 
podejmą odpowiednie środki, na koszt 
własny, celem wyeliminowania 
jakiegokolwiek nowego
i nieprzewidzianego ryzyka w zakresie 
bezpieczeństwa i przywrócenia 
standardowego poziomu bezpieczeństwa 
usługi. 

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący wyeliminowania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i przywrócenia 
standardowego poziomu bezpieczeństwa został zaczerpnięty z motywu 20 dyrektywy 
2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej.
Dzięki skreśleniu odniesienia do „uznanego i niezależnego organu” wymagania dotyczące 
niezależnego organu stają się bardziej przejrzyste. Zob. także poprawkę do art. 16 ust. 1.

Poprawka 275
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług zaufania z siedzibą na 
terytorium Unii przyjmują odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne w celu
zarządzania ryzykiem, na jakie narażone 
jest bezpieczeństwo świadczonych przez 
nich usług zaufania. Zgodnie ze stanem 
wiedzy naukowej i technicznej środki te 
zapewniają poziom bezpieczeństwa 
dostosowany do stopnia ryzyka.

Dostawcy usług zaufania zarządzają
ryzykiem, na jakie narażone jest 
bezpieczeństwo świadczonych przez nich 
usług zaufania według najlepszej praktyki 
branżowej i powszechnych norm. Zgodnie
z najnowszymi osiągnięciami rozwoju 
technologicznego, środki te zapewniają 
poziom bezpieczeństwa współmierny do 
stopnia ryzyka. W szczególności należy 
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W szczególności należy podjąć środki 
zapobiegające incydentom związanym
z bezpieczeństwem lub minimalizujące ich 
wpływ oraz należy informować 
zainteresowane strony o negatywnych 
skutkach takich incydentów.

podjąć środki zapobiegające incydentom 
związanym z bezpieczeństwem lub 
minimalizujące ich wpływ oraz należy 
informować zainteresowane strony
o negatywnych skutkach takich 
incydentów.

Or. en

Poprawka 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług zaufania z siedzibą na 
terytorium Unii przyjmują odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne w celu 
zarządzania ryzykiem, na jakie narażone 
jest bezpieczeństwo świadczonych przez 
nich usług zaufania. Zgodnie ze stanem 
wiedzy naukowej i technicznej środki te 
zapewniają poziom bezpieczeństwa 
dostosowany do stopnia ryzyka.
W szczególności należy podjąć środki 
zapobiegające incydentom związanym
z bezpieczeństwem lub minimalizujące ich 
wpływ oraz należy informować 
zainteresowane strony o negatywnych 
skutkach takich incydentów.

Dostawcy usług zaufania z siedzibą na 
terytorium Unii przyjmują odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne w celu 
zarządzania ryzykiem, na jakie narażone 
jest bezpieczeństwo świadczonych przez 
nich usług zaufania. Zgodnie z rozwojem 
technologicznym środki te zapewniają 
pełne poszanowanie praw do ochrony 
danych i poziom bezpieczeństwa 
dostosowany do stopnia ryzyka.
W szczególności należy podjąć środki 
zapobiegające incydentom związanym
z bezpieczeństwem lub minimalizujące ich 
wpływ oraz należy informować 
zainteresowane strony o negatywnych 
skutkach poważnych incydentów.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do rozwoju technologicznego wydaje się być bardziej trafne i lepiej opisywać 
bieżący proces przystosowywania się do nowych technologii. Termin „stan wiedzy naukowej
i technicznej” mógłby mylić się z terminem „najlepsza dostępna technologia", co nie 
uwzględniałoby kosztów jako jednego z czynników i w sposób niewspółmierny obciążałoby 
dostawców usług, co najprawdopodobniej nie jest celem niniejszego przepisu. Wreszcie 
jedynie poważne incydenty powinny być zgłaszane w celu uniknięcia niewspółmiernego 
obciążenia i nadmiaru informacji dla użytkowników.



AM\936276PL.doc 131/175 PE510.784v01-00

PL

Poprawka 277
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług zaufania z siedzibą na 
terytorium Unii przyjmują odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne w celu 
zarządzania ryzykiem, na jakie narażone 
jest bezpieczeństwo świadczonych przez 
nich usług zaufania. Zgodnie ze stanem 
wiedzy naukowej i technicznej środki te 
zapewniają poziom bezpieczeństwa 
dostosowany do stopnia ryzyka.
W szczególności należy podjąć środki 
zapobiegające incydentom związanym
z bezpieczeństwem lub minimalizujące ich 
wpływ oraz należy informować 
zainteresowane strony o negatywnych 
skutkach takich incydentów.

Dostawcy usług zaufania z siedzibą na 
terytorium Unii lub świadczący usługi 
zgodnie z art. 10 niniejszego 
rozporządzenia przyjmują odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne w celu 
zarządzania ryzykiem, na jakie narażone 
jest bezpieczeństwo i odporność
świadczonych przez nich usług zaufania. 
Zgodnie ze stanem wiedzy naukowej
i technicznej środki te zapewniają poziom 
bezpieczeństwa dostosowany do stopnia 
ryzyka. W szczególności należy podjąć 
środki zapobiegające incydentom 
związanym z bezpieczeństwem lub 
minimalizujące ich wpływ oraz należy 
informować zainteresowane strony
o negatywnych skutkach takich 
incydentów.

Or. en

Poprawka 278
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 1 każdy
dostawca usług zaufania może przedłożyć 
organowi nadzorczemu sprawozdanie
z audytu bezpieczeństwa 
przeprowadzonego przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić 
wdrożenie odpowiednich środków 

Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 1 dostawcy
usług zaufania przedkładają organowi 
nadzorczemu sprawozdanie z oceny 
zgodności przeprowadzonej przez organ
oceny zgodności, aby potwierdzić 
wdrożenie odpowiednich środków 
bezpieczeństwa.
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bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 279
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 1 każdy 
dostawca usług zaufania może przedłożyć
organowi nadzorczemu sprawozdanie
z audytu bezpieczeństwa
przeprowadzonego przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić 
wdrożenie odpowiednich środków 
bezpieczeństwa.

Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 1 każdy 
dostawca usług zaufania przedkłada, bez 
zbędnej zwłoki i nie później niż 6 miesięcy 
od daty rozpoczęcia działalności, organowi 
nadzorczemu sprawozdanie z audytu 
zgodności przeprowadzonego przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić 
wdrożenie odpowiednich środków 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na wymagania dotyczące wiarygodności i bezpieczeństwa usług zaufania 
obowiązkowy audyt należy przeprowadzić w każdym przypadku. 

Poprawka 280
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 1 każdy 
dostawca usług zaufania może przedłożyć 
organowi nadzorczemu sprawozdanie
z audytu bezpieczeństwa 
przeprowadzonego przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić 
wdrożenie odpowiednich środków 

Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 1 każdy 
dostawca usług zaufania publikuje 
sprawozdanie z audytu bezpieczeństwa 
przeprowadzonego przez niezależny organ
z udokumentowanymi kompetencjami do 
przeprowadzania takiego audytu, aby 
potwierdzić wdrożenie odpowiednich 
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bezpieczeństwa. środków bezpieczeństwa.

Or. en

(Zob. także poprawkę do art. 15 ust. 1 akapit pierwszy).

Uzasadnienie

Wymóg dotyczący wyeliminowania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i przywrócenia 
standardowego poziomu bezpieczeństwa został zaczerpnięty z motywu 20 dyrektywy 
2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej.
Dzięki usunięciu odniesienia do „uznanego i niezależnego organu” wymagania związane
z niezależnym organem stają się bardziej przejrzyste. Zob. także poprawkę do art. 16 ust. 1.

Poprawka 281
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 1 każdy 
dostawca usług zaufania może przedłożyć
organowi nadzorczemu sprawozdanie
z audytu bezpieczeństwa 
przeprowadzonego przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić 
wdrożenie odpowiednich środków 
bezpieczeństwa.

Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 1 każdy 
dostawca usług zaufania przedkłada 
organowi nadzorczemu sprawozdanie
z audytu bezpieczeństwa 
przeprowadzonego przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić 
wdrożenie odpowiednich środków 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 282
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług zaufania zgłaszają 
wszelkie przypadki naruszenia 

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa 
sieci dostawca usług zaufania 
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bezpieczeństwa lub utraty integralności –
które mają znaczący wpływ na świadczoną 
usługę zaufania i zawarte w niej dane 
osobowe – właściwemu organowi 
nadzorczemu, właściwemu organowi 
krajowemu ds. bezpieczeństwa informacji
i innym odpowiednim stronom trzecim, 
takim jak organy ds. ochrony danych, bez 
nieuzasadnionej zwłoki i – jeśli jest to 
możliwe – nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu otrzymania informacji
o tym naruszeniu lub o tej utracie 
integralności.

poinformuje o tym zarówno sygnatariuszy 
jak i strony ufające, a w przypadku gdy 
ryzyko wykracza poza zakres środków 
możliwych do podjęcia przez dostawcę 
usług, również o wszelkich możliwych 
środkach, w tym o kosztach z nimi 
związanych. Dostawcy usług zaufania 
zgłaszają wszelkie przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa lub utraty integralności –
które mają wpływ na świadczoną usługę 
zaufania i zawarte w niej dane osobowe –
właściwemu organowi nadzorczemu, 
właściwemu organowi krajowemu ds. 
bezpieczeństwa informacji i, jeżeli 
przypadek dotyczy danych osobowych,
organom ds. ochrony danych, bez 
nieuzasadnionej zwłoki i – jeśli jest to 
możliwe – nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu otrzymania informacji
o tym naruszeniu lub o tej utracie 
integralności. Dostawcy usług zgłaszają 
nie tylko przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa w ramach własnych 
systemów, ale wszelkie przypadki 
naruszenia bezpieczeństwa, które wykryją
w systemach innych dostawców usług 
zaufania.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja naruszenia bezpieczeństwa i obowiązków dostawców usług zaufania została 
zaczerpnięta z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności
w sektorze łączności elektronicznej. Ponadto wprowadzono wyjaśnienie, zgodnie z którym 
przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych należy zgłaszać do organów ds. 
ochrony danych w danym państwie członkowskim. 

Poprawka 283
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług zaufania zgłaszają 
wszelkie przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa lub utraty integralności –
które mają znaczący wpływ na świadczoną 
usługę zaufania i zawarte w niej dane 
osobowe – właściwemu organowi 
nadzorczemu, właściwemu organowi 
krajowemu ds. bezpieczeństwa informacji
i innym odpowiednim stronom trzecim, 
takim jak organy ds. ochrony danych, bez 
nieuzasadnionej zwłoki i – jeśli jest to 
możliwe – nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu otrzymania informacji
o tym naruszeniu lub o tej utracie 
integralności.

Dostawcy usług zaufania zgłaszają 
wszelkie przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa lub utraty integralności –
które mają znaczący wpływ na świadczoną 
usługę zaufania i zawarte w niej dane 
osobowe – organowi nadzorczemu, a 
w stosownych przypadkach, innym 
właściwym organom, takim jak organy 
krajowe ds. bezpieczeństwa informacji lub 
organy ds. ochrony danych, bez 
nieuzasadnionej zwłoki od momentu 
otrzymania informacji o tym naruszeniu 
lub o tej utracie integralności.

Or. en

Poprawka 284
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług zaufania zgłaszają 
wszelkie przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa lub utraty integralności –
które mają znaczący wpływ na świadczoną 
usługę zaufania i zawarte w niej dane 
osobowe – właściwemu organowi 
nadzorczemu, właściwemu organowi 
krajowemu ds. bezpieczeństwa informacji
i innym odpowiednim stronom trzecim, 
takim jak organy ds. ochrony danych, bez 
nieuzasadnionej zwłoki i – jeśli jest to 
możliwe – nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu otrzymania informacji
o tym naruszeniu lub o tej utracie 
integralności.

Dostawcy usług zaufania zgłaszają 
wszelkie przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa lub utraty integralności –
które mają znaczący wpływ na świadczoną 
usługę zaufania – właściwemu organowi 
nadzorczemu i, w stosownych 
przypadkach, właściwemu organowi 
krajowemu ds. bezpieczeństwa informacji
i innym odpowiednim stronom trzecim, 
takim jak organy ds. ochrony danych, bez 
nieuzasadnionej zwłoki od momentu 
otrzymania informacji o tym naruszeniu 
lub o tej utracie integralności.

Or. en
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Uzasadnienie

Mogą pojawić się przypadki, w których nie będzie potrzeby informowania wszystkich 
wspomnianych organów. Podawanie limitu czasowego wydaje się być nieodpowiednie, nie ma
o nim mowy także we wniosku Komisji dotyczącym dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci
i informacji. Odniesienie do danych osobowych również jest zbędne, jako że zgłoszenia 
dotyczące naruszeń są regulowane przepisami proponowanego ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych. Odbieganie od przepisów lub ich nakładanie się może spowodować 
zamieszanie i niepewność prawa co do obowiązków dostawców. 

Poprawka 285
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostawcy usług zaufania zgłaszają 
wszelkie przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa lub utraty integralności –
które mają znaczący wpływ na świadczoną 
usługę zaufania i zawarte w niej dane 
osobowe – właściwemu organowi 
nadzorczemu, właściwemu organowi 
krajowemu ds. bezpieczeństwa informacji
i innym odpowiednim stronom trzecim, 
takim jak organy ds. ochrony danych, bez 
nieuzasadnionej zwłoki i – jeśli jest to 
możliwe – nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu otrzymania informacji
o tym naruszeniu lub o tej utracie 
integralności.

Dostawcy usług zaufania zgłaszają 
wszelkie przypadki naruszenia 
bezpieczeństwa lub utraty integralności –
które mają znaczący wpływ na świadczoną 
usługę zaufania i zawarte w niej dane 
osobowe – właściwemu organowi 
nadzorczemu, właściwemu organowi 
krajowemu ds. bezpieczeństwa informacji
i innym odpowiednim stronom trzecim, 
takim jak organy ds. ochrony danych, bez 
nieuzasadnionej zwłoki i – jeśli jest to 
możliwe – nie później niż w ciągu 24 
godzin od momentu otrzymania informacji
o tym naruszeniu lub o tej utracie 
integralności i ich potwierdzeniu. 

Or. en

Poprawka 286
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach, zwłaszcza 
gdy naruszenie bezpieczeństwa lub utrata 
integralności dotyczy dwóch lub większej 
liczby państw członkowskich, 
zainteresowany organ nadzorczy 
powiadamia organy nadzorcze
w pozostałych państwach członkowskich 
oraz Europejską Agencję ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA).

W stosownych przypadkach, zwłaszcza 
gdy naruszenie bezpieczeństwa lub utrata 
integralności dotyczy dwóch lub większej 
liczby państw członkowskich, 
poinformowany organ nadzorczy 
powiadamia organy nadzorcze
w pozostałych państwach członkowskich 
oraz Europejską Agencję ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA).

Or. en

Poprawka 287
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach, zwłaszcza 
gdy naruszenie bezpieczeństwa lub utrata 
integralności dotyczy dwóch lub większej 
liczby państw członkowskich, 
zainteresowany organ nadzorczy 
powiadamia organy nadzorcze
w pozostałych państwach członkowskich 
oraz Europejską Agencję ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA).

W stosownych przypadkach, zwłaszcza 
gdy naruszenie bezpieczeństwa lub utrata 
integralności dotyczy dwóch lub większej 
liczby państw członkowskich, 
zainteresowany organ nadzorczy 
powiadamia organy nadzorcze w takich
państwach członkowskich oraz Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci
i Informacji (ENISA).

Or. en

Poprawka 288
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowany organ nadzorczy może 
również podać zaistniałe fakty do 
wiadomości publicznej lub nałożyć taki 
obowiązek na dostawcę usług zaufania,
jeżeli uzna, że ujawnienie naruszenia leży
w interesie publicznym.

Zainteresowany organ nadzorczy podaje
również zaistniałe fakty do wiadomości 
publicznej lub nakłada taki obowiązek na 
dostawcę usług zaufania. Publikacja 
następuje tak szybko jak będzie to 
racjonalnie możliwe; dostawca usług 
zaufania może jednak złożyć wniosek
o przedłużenie terminu w celu 
poprawienia słabych punktów.
W przypadku przedłużenia takiego 
terminu przez organy nadzorcze, 
opóźnienie nie może przekroczyć 45 dni,
a dostawca usług zaufania zobowiązany 
jest to zrekompensowania wszystkim 
stronom ufającym, we wszystkich 
lokalizacjach na całym świecie, strat 
wynikających z takiego opóźnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Większa przejrzystość zwiększy szanse naprawienia błędów technicznych oraz 
zidentyfikowania niepewnych technologii wykorzystywanych do uwierzytelniania
i identyfikacji. Dla centralnego organu nadzorczego, który w ramach swojej działalności 
otrzymuje wiele zgłoszeń, podanie ich do wiadomości publicznej, czy udostępnienie badaczom 
lub stronom zainteresowanym nie stanowi problemu.

Poprawka 289
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowany organ nadzorczy może 
również podać zaistniałe fakty do 
wiadomości publicznej lub nałożyć taki 
obowiązek na dostawcę usług zaufania, 
jeżeli uzna, że ujawnienie naruszenia leży
w interesie publicznym.

Zainteresowany organ nadzorczy,
w porozumieniu z dostawcą usług 
zaufania, może również podać zaistniałe 
fakty do wiadomości publicznej lub 
nałożyć taki obowiązek na dostawcę usług 
zaufania, jeżeli uzna, że ujawnienie 
naruszenia leży w interesie publicznym.
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Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy ostateczną decyzję w sprawie podania faktów do wiadomości publicznej 
podejmują organy publiczne, powinny one skonsultować się w tej sprawie z dostawcą usług, 
ponieważ dostawca usług może być w stanie dokonać dokładniejszej oceny wpływu 
naruszenia na użytkowników i konsekwencji dochodzenia w sprawie/naprawienia zdarzenia.

Poprawka 290
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowany organ nadzorczy może 
również podać zaistniałe fakty do 
wiadomości publicznej lub nałożyć taki 
obowiązek na dostawcę usług zaufania, 
jeżeli uzna, że ujawnienie naruszenia leży
w interesie publicznym.

Poinformowany organ nadzorczy podaje
zaistniałe fakty do wiadomości publicznej 
lub nakłada taki obowiązek na dostawcę 
usług zaufania, jeżeli uzna, że ujawnienie 
naruszenia leży w interesie publicznym.

Or. en

Poprawka 291
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co roku organ nadzorczy przekazuje 
ENISA i Komisji zestawienie zgłoszeń 
dotyczących naruszeń otrzymanych od 
dostawców usług zaufania.

skreślony

Or. en

Poprawka 292
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Co roku organ nadzorczy przekazuje 
ENISA i Komisji zestawienie zgłoszeń 
dotyczących naruszeń otrzymanych od 
dostawców usług zaufania.

3. Co roku organ nadzorczy przekazuje 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji (ENISA) i Komisji 
zestawienie zgłoszeń dotyczących naruszeń 
otrzymanych od dostawców usług 
zaufania.

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie redakcyjne w celu zwalczania akronimów.

Poprawka 293
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu wdrożenia postanowień ust. 1 i 2 
właściwy organ nadzorczy jest uprawniony 
do wydawania wiążących instrukcji 
dostawcom usług zaufania.

4. W celu wdrożenia postanowień ust. 1 i 2 
właściwy organ nadzorczy jest uprawniony 
do wydawania wiążących instrukcji 
dostawcom usług zaufania. Organ 
nadzorczy powinien skoordynować 
wiążące instrukcje z innymi właściwymi 
organami regulacyjnymi sprawującymi 
nadzór nad działalnością dostawcy usług 
zaufania, inną niż działalność polegająca 
na świadczeniu usług zaufania.

Or. en

Poprawka 294
Sajjad Karim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu wdrożenia postanowień ust. 1 i 2 
właściwy organ nadzorczy jest uprawniony 
do wydawania wiążących instrukcji 
dostawcom usług zaufania.

4. W celu wdrożenia postanowień ust. 1 i 2 
organ nadzorczy jest uprawniony do 
nałożenia na dostawców usług zaufania 
obowiązku podjęcia niezbędnych działań
w celu spełnienia tychże wymagań. 

Or. en

Poprawka 295
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu wdrożenia postanowień ust. 1 i 2 
właściwy organ nadzorczy jest uprawniony 
do wydawania wiążących instrukcji 
dostawcom usług zaufania.

4. W celu wdrożenia postanowień ust. 1 i 2 
właściwy organ nadzorczy jest uprawniony 
do wydawania wiążących instrukcji 
dostawcom usług zaufania. Wszelkie takie 
instrukcje są publikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć zaufanie do systemu, ważne jest, aby organy nadzorcze ponosiły 
odpowiedzialność za rekomendacje, które wydają dostawcom usług zaufania.

Poprawka 296
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu wdrożenia postanowień ust. 1 i 2 
właściwy organ nadzorczy jest uprawniony 

4. W celu zapewnienia zgodności
z przepisami ust. 1 i 2 właściwy organ 
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do wydawania wiążących instrukcji 
dostawcom usług zaufania.

nadzorczy jest uprawniony do wydawania 
wiążących instrukcji dostawcom usług 
zaufania.

Or. en

Poprawka 297
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy przepisy niniejszego 
artykułu nie będą w wystarczającym 
stopniu możliwe do wykonania w danym 
kontekście technologicznym, Komisja lub 
inne strony zainteresowane mogą 
wystąpić o wyjaśnienie za pomocą 
mechanizmu przyjmowania wymagań 
technologicznych, o którym mowa
w rozdziale 3a.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy, które nie zostały w wyraźny sposób włączone do rozporządzenia przez 
ustawodawców mają często charakter techniczny. Zmiana przepisów prawa przez 
ustawodawców po ich przyjęciu może spowodować niepewność prawną. Mechanizm,
o którym mowa w rozdziale 3a (nowym) zapewnia podejmowanie decyzji technicznych na 
poziomie technicznym w ramach forum, w którym może brać udział wiele stron 
zainteresowanych, na zasadzie integracji, zapewniając jednocześnie integralność polityczną 
aktu ustawodawczego. 

Poprawka 298
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących dalszego doprecyzowania 
środków, o których mowa w ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W świetle mechanizmu, o którym mowa w rozdziale 3a (nowym) ustęp ten jest zbędny.

Poprawka 299
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących dalszego doprecyzowania 
środków, o których mowa w ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Połączony z następnym ustępem.

Poprawka 300
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących dalszego doprecyzowania 
środków, o których mowa w ust. 1.

5. Komisja może – w drodze aktów
wykonawczych – dokonać dalszego 
doprecyzowania środków, o których mowa
w ust. 1 i określać formaty i procedury,
w tym również terminy, mające 
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zastosowanie do celów, o których mowa
w ust. 2. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 301
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności, 
formaty i procedury, w tym również 
terminy, mające zastosowanie do celów,
o których mowa w ust. 1–3. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc po uwagę mechanizm, o którym mowa w rozdziale 3a (nowym), zgodnie z którym 
ujednolicenie wymagań technicznych powierza się odpowiednio wykwalifikowanym
w zakresie technicznym osobom w instytucjach ustanawiających normy, zapis ten wydaje się 
zbędny. 

Poprawka 302
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności, 

skreślony
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formaty i procedury, w tym również 
terminy, mające zastosowanie do celów,
o których mowa w ust. 1–3. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zachowanie zgodności rozporządzenia z najlepszymi praktykami i normami tak, 
aby ramy regulacyjne UE nie wydawały się niepotrzebnie uciążliwe i kosztowne, co ma 
niekorzystny wpływ na innowacyjność i świadczenie usług.

Poprawka 303
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności, 
formaty i procedury, w tym również 
terminy, mające zastosowanie do celów,
o których mowa w ust. 1–3. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2.

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – dokonać dalszego 
doprecyzowania środków, o których mowa
w ust. 1 i określać formaty i procedury,
w tym również terminy, mające 
zastosowanie do celów, o których mowa
w ust. 1 – 3. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Środki te powinny zostać przyjęte w formie aktów wykonawczych. 

Poprawka 304
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Raz do roku dostawcy kwalifikowanych
usług zaufania podlegają audytowi 
przeprowadzanemu przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić, że 
dostawcy ci oraz świadczone przez nich 
kwalifikowane usługi zaufania spełniają 
wymagania określone w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz przedkładają
powiązane sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa organowi nadzorczemu.

1. Raz do roku dostawcy usług zaufania 
podlegają audytowi przeprowadzanemu 
przez niezależny organ
z udokumentowanymi kompetencjami do 
przeprowadzania takiego audytu, aby 
potwierdzić, że dostawcy ci oraz 
świadczone przez nich usługi zaufania 
spełniają wymagania określone
w niniejszym rozporządzeniu, oraz 
publikują powiązane sprawozdanie
z audytu bezpieczeństwa i przesyłają je do 
organu nadzorczego. Jeżeli audyt 
obejmuje poufne informacje handlowe,
organ nadzorczy może opóźnić publikację 
części poufnych, ale nie dłużej niż o rok. 

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki usunięciu odniesienia do „uznanego i niezależnego organu” wymagania związane
z niezależnym organem stają się bardziej przejrzyste. Zob. także poprawkę do art. 15 ust. 1. 
Przejrzystość audytów umożliwi większej społeczności osób zajmujących się badaniem 
bezpieczeństwa zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za świadczone usługi na 
najwyższym poziomie. 

Poprawka 305
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Raz do roku dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania podlegają audytowi 
przeprowadzanemu przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić, że 
dostawcy ci oraz świadczone przez nich 
kwalifikowane usługi zaufania spełniają 
wymagania określone w niniejszym 

1. Co dwa lata oraz po wprowadzeniu 
istotnych zmian technologicznych lub 
organizacyjnych dostawcy 
kwalifikowanych usług zaufania podlegają 
audytowi przeprowadzanemu przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić, że 
dostawcy ci oraz świadczone przez nich 
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rozporządzeniu, oraz przedkładają 
powiązane sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa organowi nadzorczemu.

kwalifikowane usługi zaufania spełniają 
wymagania określone w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz przedkładają 
powiązane sprawozdanie z audytu 
zgodności organowi nadzorczemu.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie powinno dotyczyć nie tylko wymagań dotyczących bezpieczeństwa, ale również 
wymagań dla dostawców kwalifikowanych usług zaufania wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Ponadto, biorąc pod uwagę obciążenia administracyjne i finansowe, 
stosowne i odpowiednie wydaje się być sporządzanie sprawozdania co dwa lata. W przypadku 
znaczących zmian należy jednak przeprowadzić audyt w celu zapewnienia, że zmiany te nie 
miały wpływu na kwestię zgodności. 

Poprawka 306
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Raz do roku dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania podlegają audytowi 
przeprowadzanemu przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić, że 
dostawcy ci oraz świadczone przez nich 
kwalifikowane usługi zaufania spełniają 
wymagania określone w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz przedkładają 
powiązane sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa organowi nadzorczemu.

1. Raz do roku dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania podlegają audytowi 
przeprowadzanemu przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić, że 
dostawcy ci oraz świadczone przez nich 
kwalifikowane usługi zaufania spełniają 
wymagania określone w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz przedkładają 
powiązane sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa organowi nadzorczemu. 
Po trzech latach działalności, oraz jeśli 
roczne sprawozdania z audytu nie budzą 
zastrzeżeń, audyty określone w niniejszym 
ustępie przeprowadzane są co dwa lata.

Or. fr

Uzasadnienie

Propozycja zwiększenia odstępów pomiędzy audytami w celu obniżenia kosztów ponoszonych 
przez dostawców kwalifikowanych usług zaufania.
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Poprawka 307
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Raz do roku dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania podlegają audytowi 
przeprowadzanemu przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić, że 
dostawcy ci oraz świadczone przez nich 
kwalifikowane usługi zaufania spełniają 
wymagania określone w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz przedkładają 
powiązane sprawozdanie z audytu
bezpieczeństwa organowi nadzorczemu.

1. Raz do roku, na koszt własny, dostawcy 
kwalifikowanych usług zaufania podlegają 
audytowi przeprowadzanemu przez organ 
oceny zgodności, aby potwierdzić, że 
dostawcy ci oraz świadczone przez nich 
kwalifikowane usługi zaufania spełniają 
wymagania określone w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz przedkładają 
powiązane sprawozdanie z oceny 
zgodności organowi nadzorczemu.

Or. en

Poprawka 308
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Raz do roku dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania podlegają audytowi 
przeprowadzanemu przez uznany
i niezależny organ, aby potwierdzić, że 
dostawcy ci oraz świadczone przez nich 
kwalifikowane usługi zaufania spełniają 
wymagania określone w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz przedkładają 
powiązane sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa organowi nadzorczemu.

1. Raz do roku dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania podlegają audytowi 
przeprowadzanemu przez akredytowany
i niezależny organ, aby potwierdzić, że 
dostawcy ci oraz świadczone przez nich 
kwalifikowane usługi zaufania spełniają 
wymagania określone w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz przedkładają 
powiązane sprawozdanie z audytu 
zgodności organowi nadzorczemu.

Or. en
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Poprawka 309
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 
organ nadzorczy, z własnej inicjatywy albo
w odpowiedzi na wniosek Komisji, może
w dowolnym momencie przeprowadzić 
audyt dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania, aby potwierdzić, że dostawcy ci 
oraz świadczone prze nich usługi zaufania 
wciąż spełniają warunki określone
w niniejszym rozporządzeniu.
W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, 
iż naruszono przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych, organ nadzorczy 
informuje organy ds. ochrony danych
o wynikach audytów.

2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 
organ nadzorczy może w dowolnym 
momencie przeprowadzić audyt 
dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania, aby potwierdzić, że dostawcy ci 
oraz świadczone prze nich usługi zaufania 
spełniają warunki określone w niniejszym 
rozporządzeniu. W przypadkach gdy 
zachodzi podejrzenie, iż naruszono 
przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych określone w dyrektywie 
95/46/WE, organ nadzorczy informuje 
organy ds. ochrony danych o wynikach 
audytów.

Or. en

Poprawka 310
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 
organ nadzorczy, z własnej inicjatywy albo
w odpowiedzi na wniosek Komisji, może
w dowolnym momencie przeprowadzić 
audyt dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania, aby potwierdzić, że dostawcy ci 
oraz świadczone prze nich usługi zaufania 
wciąż spełniają warunki określone
w niniejszym rozporządzeniu.
W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, 
iż naruszono przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych, organ nadzorczy 

2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1,
w przypadku uzasadnionych wątpliwości,
organ nadzorczy, z własnej inicjatywy albo
w odpowiedzi na wniosek organu 
nadzorczego w innym państwie 
członkowskim, może w dowolnym 
momencie przeprowadzić audyt 
dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania, aby potwierdzić, że dostawcy ci 
oraz świadczone prze nich usługi zaufania 
wciąż spełniają warunki określone
w niniejszym rozporządzeniu.
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informuje organy ds. ochrony danych
o wynikach audytów.

W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, 
iż naruszono przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych, organ nadzorczy 
informuje organy ds. ochrony danych
o wynikach audytów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno sprecyzować, że audyty nie mogą być przeprowadzane w sposób arbitralny, ale 
powinny opierać się na uzasadnionych sygnałach świadczących o braku zgodności. 
Odniesienie do „wniosku Komisji” zostało skreślone, ponieważ organy nadzorcze są w stanie 
lepiej ocenić, czy audyt jest potrzebny.

Poprawka 311
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 
organ nadzorczy, z własnej inicjatywy albo
w odpowiedzi na wniosek Komisji, może
w dowolnym momencie przeprowadzić 
audyt dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania, aby potwierdzić, że dostawcy ci 
oraz świadczone prze nich usługi zaufania 
wciąż spełniają warunki określone
w niniejszym rozporządzeniu.
W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, 
iż naruszono przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych, organ nadzorczy
informuje organy ds. ochrony danych
o wynikach audytów.

2. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 
organ nadzorczy, z własnej inicjatywy albo
w odpowiedzi na wniosek Komisji, może
w dowolnym momencie przeprowadzić 
audyt dostawców usług zaufania, aby 
potwierdzić, że dostawcy ci oraz 
świadczone prze nich usługi zaufania 
wciąż spełniają warunki określone
w niniejszym rozporządzeniu.
W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, 
iż naruszono przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych, dostawca usług 
zaufania informuje organy ds. ochrony 
danych o wynikach audytów.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce zgłoszenia dotyczące naruszeń będą zgodne z rozporządzeniem
o ochronie danych.
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Poprawka 312
Sajjad Karim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzorczy jest uprawniony do 
wydawania wiążących instrukcji 
dostawcom kwalifikowanych usług 
zaufania, aby wyeliminować wszelkie 
przypadki niedopełniania wymagań 
wskazane w sprawozdaniu z audytu 
bezpieczeństwa.

3. Organ nadzorczy jest uprawniony do 
nakładania na dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania 
obowiązku wyeliminowania wszelkich 
przypadków niedopełniania wymagań 
wskazanych w sprawozdaniu z oceny 
zgodności.

Or. en

Poprawka 313
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzorczy jest uprawniony do 
wydawania wiążących instrukcji 
dostawcom kwalifikowanych usług 
zaufania, aby wyeliminować wszelkie 
przypadki niedopełniania wymagań 
wskazane w sprawozdaniu z audytu 
bezpieczeństwa.

3. Organ nadzorczy jest uprawniony do 
wydawania wiążących instrukcji 
dostawcom kwalifikowanych usług 
zaufania, aby wyeliminować wszelkie 
przypadki niedopełniania wymagań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Zachowanie pierwotnego brzmienia oznacza, że organ nadzorczy byłby uprawniony do 
wydawania wiążących instrukcji jedynie na podstawie audytu bezpieczeństwa. Niejasne jest,
dlaczego uprawnienia organu miałyby się ograniczać do tego źródła informacji. 

Poprawka 314
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzorczy jest uprawniony do 
wydawania wiążących instrukcji 
dostawcom kwalifikowanych usług 
zaufania, aby wyeliminować wszelkie 
przypadki niedopełniania wymagań 
wskazane w sprawozdaniu z audytu 
bezpieczeństwa.

3. Organ nadzorczy jest uprawniony do 
wydawania wiążących instrukcji 
dostawcom usług zaufania, aby 
wyeliminować wszelkie przypadki 
niedopełniania wymagań wskazane
w sprawozdaniu z audytu bezpieczeństwa. 
Instrukcje takie są publikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć zaufanie do systemu, ważne jest, aby organy nadzorcze ponosiły 
odpowiedzialność za rekomendacje, które wydają dostawcom usług zaufania.

Poprawka 315
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do ust. 3, jeżeli dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania nie 
wyeliminuje takiego uchybienia w czasie 
wyznaczonym przez organ nadzorczy, traci 
status kwalifikowanego dostawcy usług
i zostaje poinformowany przez organ 
nadzorczy, że jego status zostanie 
odpowiednio zmieniony w zaufanych 
listach, o których mowa w art. 18.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawkę do motywu 22.
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Poprawka 316
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do ust. 3, jeżeli dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania nie 
wyeliminuje takiego uchybienia w czasie 
wyznaczonym przez organ nadzorczy, traci 
status kwalifikowanego dostawcy usług
i zostaje poinformowany przez organ 
nadzorczy, że jego status zostanie 
odpowiednio zmieniony w zaufanych 
listach, o których mowa w art. 18.

4. W odniesieniu do ust. 3, jeżeli dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania nie 
wyeliminuje takiego uchybienia w czasie 
wyznaczonym przez organ nadzorczy oraz 
stosując procedurę kontradyktoryjną 
określoną przez ten organ, traci status 
kwalifikowanego dostawcy usług i zostaje 
poinformowany przez organ nadzorczy, że 
jego status zostanie odpowiednio 
zmieniony w zaufanych listach, o których 
mowa w art. 18.

Or. fr

Poprawka 317
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określania warunków 
uznawania niezależnych organów 
przeprowadzających audyty, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego artykułu oraz
w art. 15 ust. 1 i w art. 17 ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicone w poprzednich częściach niniejszego artykułu wymagania techniczne są
z politycznego punktu widzenia wystarczająco jasne, aby były wykonalne. 
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Poprawka 318
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności, 
procedury i formaty mające zastosowanie 
do celów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą,
o której mowa w art. 39 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicone w poprzednich częściach niniejszego artykułu ze zmianami wymagania 
techniczne są z politycznego punktu widzenia wystarczająco jasne, aby były wykonalne. 

Poprawka 319
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności,
procedury i formaty mające zastosowanie 
do celów, o których mowa w ust. 1, 2 i 4. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2.

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać procedury
i formaty mające zastosowanie do celów,
o których mowa w ust. 1, 2 i 4. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2.

Or. en

Poprawka 320
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Inicjowanie kwalifikowanej usługi 
zaufania
1. Dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania zgłaszają organowi nadzorczemu 
zamiar świadczenia kwalifikowanej usługi 
zaufania oraz przedkładają organowi 
nadzorczemu sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa przeprowadzonego przez 
uznany i niezależny organ, zgodnie z art. 
16 ust. 1. Dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania mogą rozpocząć 
świadczenie kwalifikowanej usługi 
zaufania po przedłożeniu organowi 
nadzorczemu zgłoszenia i sprawozdania
z audytu bezpieczeństwa.
2. Po przedłożeniu organowi nadzorczemu 
stosownych dokumentów zgodnie z ust. 1 
dostawcy kwalifikowanych usług zaufania 
są umieszczani na zaufanych listach,
o których mowa w art. 18, co oznacza, że 
zgłoszenie zostało przedłożone.

3. Organ nadzorczy sprawdza, czy 
dostawca kwalifikowanych usług zaufania
i świadczone przez niego usługi zaufania 
spełniają wymagania niniejszego 
rozporządzenia.
Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji, 
jednak nie później niż jeden miesiąc od 
daty dokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 
1, organ nadzorczy wskazuje w zaufanych 
listach kwalifikowany status dostawców 
kwalifikowanych usług i świadczonych 
przez nich kwalifikowanych usług 
zaufania.
Jeżeli weryfikacja nie jest zakończona
w ciągu jednego miesiąca, organ 
nadzorczy informuje dostawcę 
kwalifikowanych usług zaufania
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o przyczynach opóźnienia oraz podaje 
termin, w jakim weryfikacja zostanie 
zakończona.
4. Kwalifikowana usługa zaufania będąca 
przedmiotem zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 1, nie może zostać odrzucona przez 
stosowny organ sektora publicznego 
podczas realizacji procedury lub 
formalności administracyjnej ze względu 
na fakt, iż nie jest uwzględniona
w zaufanych listach, o których mowa
w ust. 3.
5. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności, 
formaty i procedury mające zastosowanie 
do celów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą,
o której mowa w art. 39 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł nie jest już skreślony, ponieważ ogólna odpowiedzialność spoczywająca na 
dostawcach usług jest taka, że dostawcy usług mający zapotrzebowanie na usługi zaufania są
w stanie ocenić poziom bezpieczeństwa i wybrać ten, który im najbardziej odpowiada. 

Poprawka 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania zgłaszają organowi nadzorczemu 
zamiar świadczenia kwalifikowanej usługi 
zaufania oraz przedkładają organowi 
nadzorczemu sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa przeprowadzonego przez 
uznany i niezależny organ, zgodnie z art. 
16 ust. 1. Dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania mogą rozpocząć 

1. W przypadku gdy dostawcy usług 
zaufania mają zamiar świadczenia 
kwalifikowanych usług zaufania 
przedkładają organowi nadzorczemu 
zgłoszenie dotyczące takiego zamiaru oraz 
sprawozdanie z oceny zgodności
przeprowadzonej przez uznany
i niezależny organ, zgodnie z art. 16 ust. 1.
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świadczenie kwalifikowanej usługi 
zaufania po przedłożeniu organowi 
nadzorczemu zgłoszenia i sprawozdania
z audytu bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 322
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania zgłaszają organowi nadzorczemu 
zamiar świadczenia kwalifikowanej usługi 
zaufania oraz przedkładają organowi 
nadzorczemu sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa przeprowadzonego przez 
uznany i niezależny organ, zgodnie z art. 
16 ust. 1. Dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania mogą rozpocząć 
świadczenie kwalifikowanej usługi 
zaufania po przedłożeniu organowi 
nadzorczemu zgłoszenia i sprawozdania
z audytu bezpieczeństwa.

1. Dostawcy usług zaufania zgłaszają 
organowi nadzorczemu zamiar świadczenia 
kwalifikowanej usługi zaufania oraz 
przedkładają organowi nadzorczemu 
sprawozdanie z audytu bezpieczeństwa 
przeprowadzonego przez uznany
i niezależny organ, zgodnie z art. 16 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Pozytywny wynik procesu weryfikacji powinien być warunkiem świadczenia kwalifikowanych 
usług zaufania. 

Poprawka 323
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania zgłaszają organowi nadzorczemu 
zamiar świadczenia kwalifikowanej usługi 
zaufania oraz przedkładają organowi 
nadzorczemu sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa przeprowadzonego przez 
uznany i niezależny organ, zgodnie z art. 
16 ust. 1. Dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania mogą rozpocząć 
świadczenie kwalifikowanej usługi 
zaufania po przedłożeniu organowi 
nadzorczemu zgłoszenia i sprawozdania
z audytu bezpieczeństwa.

1. Dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania zgłaszają organowi nadzorczemu 
zamiar świadczenia kwalifikowanej usługi 
zaufania oraz przedkładają organowi 
nadzorczemu sprawozdanie z audytu 
bezpieczeństwa przeprowadzonego przez 
uznany i niezależny organ, zgodnie z art. 
16 ust. 1. Dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania mogą rozpocząć 
świadczenie kwalifikowanej usługi 
zaufania po przedłożeniu organowi 
nadzorczemu sprawozdania z audytu 
bezpieczeństwa i po uzyskaniu 
kwalifikowanego statusu.

Or. en

Poprawka 324
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przedłożeniu organowi nadzorczemu
stosownych dokumentów zgodnie z ust. 1
dostawcy kwalifikowanych usług zaufania 
są umieszczani na zaufanych listach,
o których mowa w art. 18, co oznacza, że 
zgłoszenie zostało przedłożone.

2. Po przedłożeniu stosownych 
dokumentów zgodnie z ust. 1 organ 
nadzorczy sprawdza, czy dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania
i świadczone przez niego usługi zaufania 
spełniają wymagania niniejszego 
rozporządzenia. W przypadku gdy proces 
weryfikacji potwierdzi zgodność organ 
nadzorczy przyznaje dostawcy status 
dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania, a dostawca kwalifikowanych 
usług zaufania może rozpocząć 
świadczenie kwalifikowanych usług 
zaufania.

Or. en
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Uzasadnienie

Pozytywny wynik procesu weryfikacji powinien być warunkiem świadczenia kwalifikowanych 
usług zaufania.

Poprawka 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przedłożeniu organowi nadzorczemu 
stosownych dokumentów zgodnie z ust. 1 
dostawcy kwalifikowanych usług zaufania
są umieszczani na zaufanych listach,
o których mowa w art. 18, co oznacza, że 
zgłoszenie zostało przedłożone.

2. Na wniosek organ nadzorczy ma dostęp 
do planów technicznych
i organizacyjnych, planu zarządzania 
ciągłością działania, dokumentów 
dotyczących polityki świadczenia usług
oraz innych dokumentów, o którym mowa
w sprawozdaniu z oceny zgodności.

Or. en

Poprawka 326
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przedłożeniu organowi nadzorczemu 
stosownych dokumentów zgodnie z ust. 1 
dostawcy kwalifikowanych usług zaufania 
są umieszczani na zaufanych listach,
o których mowa w art. 18, co oznacza, że 
zgłoszenie zostało przedłożone.

2. Po przedłożeniu organowi nadzorczemu 
stosownych dokumentów zgodnie z ust. 1 
dostawcy kwalifikowanych usług zaufania 
są umieszczani na zaufanych listach,
o których mowa w art. 18, co oznacza, że 
ich kwalifikowany status został 
potwierdzony.

Or. en
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Poprawka 327
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ nadzorczy sprawdza, czy dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania
i świadczone przez niego usługi zaufania 
spełniają wymagania niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Połączony z ust. 1 i 2.

Poprawka 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ nadzorczy sprawdza, czy dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania
i świadczone przez niego usługi zaufania 
spełniają wymagania niniejszego 
rozporządzenia.

Organ nadzorczy sprawdza, czy dostawca 
usług zaufania i świadczone przez niego 
usługi zaufania spełniają wymagania 
niniejszego rozporządzenia,
w szczególności wymagania dla 
dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania. Jeżeli organ nadzorczy ustali, że 
dostawca usług zaufania i świadczone 
przez niego usługi zaufania są zgodne
z wymaganiami, organ nadzorczy 
przyznaje dostawcy usług zaufania
i świadczonym przez niego usługom 
zaufania status kwalifikowany i wskazuje 
taki status w zaufanych listach, o których 
mowa w art. 18, jednak nie później niż 
dwa miesiące od daty dokonania 
zgłoszenia zgodnie z ust. 1.
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Or. en

Poprawka 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji, 
jednak nie później niż jeden miesiąc od 
daty dokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 
1, organ nadzorczy wskazuje w zaufanych 
listach kwalifikowany status dostawców 
kwalifikowanych usług i świadczonych 
przez nich kwalifikowanych usług 
zaufania.

skreślony

Or. en

Poprawka 330
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji, 
jednak nie później niż jeden miesiąc od 
daty dokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 
1, organ nadzorczy wskazuje w zaufanych 
listach kwalifikowany status dostawców 
kwalifikowanych usług i świadczonych 
przez nich kwalifikowanych usług 
zaufania.

Po pozytywnym zakończeniu procesu
weryfikacji, bez zbędnej zwłoki i nie 
później niż w terminie 2 tygodni, organ 
nadzorczy wskazuje w zaufanych listach 
kwalifikowany status dostawców 
kwalifikowanych usług i świadczonych 
przez nich kwalifikowanych usług 
zaufania.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ proces weryfikacji może trwać nawet do 3 miesięcy, termin publikacji powinien być 
stosunkowo krótki.
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Poprawka331
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli weryfikacja nie jest zakończona
w ciągu jednego miesiąca, organ nadzorczy 
informuje dostawcę kwalifikowanych 
usług zaufania o przyczynach opóźnienia 
oraz podaje termin, w jakim weryfikacja 
zostanie zakończona. 

Jeżeli weryfikacja nie jest zakończona
w ciągu jednego miesiąca, organ nadzorczy 
informuje dostawcę kwalifikowanych 
usług zaufania o przyczynach opóźnienia 
oraz podaje termin, w jakim weryfikacja 
zostanie zakończona. Jeśli dostawca usług 
zaufania dostarczył odpowiednie 
dokumenty, weryfikacja zostanie 
zakończona nie później niż 9 miesięcy od 
chwili powiadomienia.

Or. ro

Poprawka 332
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli weryfikacja nie jest zakończona
w ciągu jednego miesiąca, organ nadzorczy 
informuje dostawcę kwalifikowanych 
usług zaufania o przyczynach opóźnienia 
oraz podaje termin, w jakim weryfikacja 
zostanie zakończona.

Jeżeli weryfikacja nie jest zakończona
w ciągu jednego miesiąca, organ nadzorczy 
informuje dostawcę kwalifikowanych 
usług zaufania o przyczynach opóźnienia 
oraz podaje termin, w jakim weryfikacja 
zostanie zakończona. Łączny okres nie 
może przekraczać trzech miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ pozytywne zakończenie weryfikacji jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług 
powinno się ustalić termin dla organu nadzorczego.
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Poprawka 333
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kwalifikowana usługa zaufania będąca 
przedmiotem zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 1, nie może zostać odrzucona przez 
stosowny organ sektora publicznego 
podczas realizacji procedury lub 
formalności administracyjnej ze względu 
na fakt, iż nie jest uwzględniona
w zaufanych listach, o których mowa
w ust. 3.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Warunkiem świadczenia kwalifikowanych usług zaufania jest weryfikacja. 

Poprawka 334
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kwalifikowana usługa zaufania będąca 
przedmiotem zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 1, nie może zostać odrzucona przez 
stosowny organ sektora publicznego 
podczas realizacji procedury lub 
formalności administracyjnej ze względu 
na fakt, iż nie jest uwzględniona
w zaufanych listach, o których mowa
w ust. 3.

skreślony

Or. en
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Poprawka 335 
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kwalifikowana usługa zaufania będąca 
przedmiotem zgłoszenia, o którym mowa
w ust. 1, nie może zostać odrzucona przez 
stosowny organ sektora publicznego 
podczas realizacji procedury lub 
formalności administracyjnej ze względu 
na fakt, iż nie jest uwzględniona
w zaufanych listach, o których mowa
w ust. 3. 

skreślony 

Or. ro

Poprawka 336
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać okoliczności, 
formaty i procedury mające zastosowanie 
do celów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2.

5. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty
i procedury mające zastosowanie do celów,
o których mowa w ust. 1, 2 i 3. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2.

Or. en

Poprawka 337
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Zaufane listy
1. Każde państwo członkowskie sporządza, 
prowadzi i publikuje zaufane listy 
zawierające informacje dotyczące
dostawców kwalifikowanych usług 
zaufania, w odniesieniu do których 
posiada kompetencje, wraz
z informacjami dotyczącymi świadczonych 
przez nich kwalifikowanych usług 
zaufania.
2. Każde państwo członkowskie sporządza, 
prowadzi i publikuje w bezpieczny sposób 
elektronicznie podpisane lub zaopatrzone
w pieczęć elektroniczną zaufane listy 
przewidziane w ust. 1, w formie 
dostosowanej do automatycznego 
przetwarzania.
3. Bez zbędnej zwłoki państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje o organie odpowiedzialnym za 
sporządzenie, prowadzenie i publikowanie 
krajowych list zaufania wraz ze 
szczegółowymi informacjami dotyczącymi 
miejsca publikacji tych list, certyfikatu 
użytego do podpisania lub opatrzenia 
pieczęcią zaufanych list i wszelkich zmian, 
jakie są do nich wprowadzane.
4. Komisja udostępnia publicznie 
informacje, o których mowa w ust. 3,
w elektronicznie podpisanej lub 
opatrzonej pieczęcią elektroniczną formie 
dostosowanej do automatycznego 
przetwarzania, używając w tym celu 
zabezpieczonego kanału.
5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określenia informacji,
o których mowa w ust. 1.
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6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać specyfikacje 
techniczne i formaty dotyczące zaufanych 
list, mające zastosowanie do celów ust. 1–
4. Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą,
o której mowa w art. 39 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł nie jest już skreślony, ponieważ ogólna odpowiedzialność spoczywająca na 
dostawcach usług jest taka, że dostawcy usług mający zapotrzebowanie na usługi zaufania są
w stanie ocenić poziom bezpieczeństwa i wybrać ten, który im najbardziej odpowiada. 

Poprawka 338
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie sporządza, 
prowadzi i publikuje w bezpieczny sposób 
elektronicznie podpisane lub zaopatrzone
w pieczęć elektroniczną zaufane listy 
przewidziane w ust. 1, w formie 
dostosowanej do automatycznego 
przetwarzania.

2. Każde państwo członkowskie sporządza, 
prowadzi i publikuje w bezpieczny sposób 
elektronicznie podpisane lub zaopatrzone
w pieczęć elektroniczną zaufane listy 
przewidziane w ust. 1, w formie 
dostosowanej do automatycznego 
przetwarzania samej listy jak
i poszczególnych certyfikatów.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie, że aplikacje przetwarzają certyfikaty, co jest niezbędne dla procesu 
walidacji w praktyce. 

Poprawka 339
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określenia informacji,
o których mowa w ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Akt delegowany nie wydaje się potrzebny. Włączono do aktu wykonawczego, o którym mowa
w ust. 6.

Poprawka 340
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać specyfikacje 
techniczne i formaty dotyczące zaufanych 
list, mające zastosowanie do celów ust. 1–
4. Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2.

6. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać informacje,
o których mowa w ust. i specyfikacje 
techniczne oraz formaty dotyczące 
zaufanych list, mające zastosowanie do 
celów ust. 1–4. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 341
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł nie jest już skreślony, ponieważ ogólna odpowiedzialność spoczywająca na 
dostawcach usług jest taka, że dostawcy usług mający zapotrzebowanie na usługi zaufania są
w stanie ocenić poziom bezpieczeństwa i wybrać ten, który im najbardziej odpowiada. 

Poprawka 342
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydając kwalifikowany certyfikat, 
dostawca kwalifikowanych usług zaufania 
sprawdza, za pomocą odpowiednich 
środków i zgodnie z prawem krajowym, 
tożsamość i, w stosownym przypadku, 
wszelkie specjalne atrybuty osoby 
fizycznej lub prawnej, której wydaje 
kwalifikowany certyfikat.

Wydając kwalifikowany certyfikat, 
dostawca kwalifikowanych usług zaufania 
sprawdza, za pomocą odpowiednich 
środków i zgodnie z prawem krajowym
i unijnym, tożsamość i, w stosownym 
przypadku, wszelkie specjalne atrybuty 
osoby fizycznej lub prawnej, której wydaje 
kwalifikowany certyfikat.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zapisu.

Poprawka 343
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) są przygotowani na ryzyko związane b) podejmą niezbędne środki ostrożności
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z odpowiedzialnością za szkody poprzez 
utrzymywanie dostatecznej ilości zasobów 
finansowych lub wykupienie stosownego
ubezpieczenia od odpowiedzialności;

w odniesieniu do odpowiedzialności za 
szkody wynikającej z niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności poprzez 
utrzymywanie dostatecznej ilości zasobów 
finansowych lub zawarcie umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności;

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne brzmienie zapisu zdaje się obciążać odpowiedzialnością dostawcę usług, podczas 
gdy zapis ten powinien jedynie narzucać obowiązek podjęcia środków ostrożności.

Poprawka 344
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przed wejściem w stosunek umowny 
informują wszystkie osoby pragnące 
skorzystać z kwalifikowanej usługi 
zaufania o dokładnych warunkach 
korzystania z tej usługi;

c) przed wejściem w stosunek umowny 
informują wszystkie osoby pragnące 
skorzystać z kwalifikowanej usługi 
zaufania o dokładnych warunkach 
korzystania z tej usługi, jak również
o ograniczeniu odpowiedzialności,
w sposób jasny i przejrzysty;

Or. en

Poprawka 345
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) używają pewnych systemów
i produktów, które są chronione przed 
zmianami i gwarantują techniczne 

d) używają systemów i produktów, które są 
chronione przed nieupoważnionymi
zmianami i gwarantują techniczne 
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bezpieczeństwo i wiarygodność procesów 
przez nie wspieranych;

bezpieczeństwo i wiarygodność procesów 
przez nie wspieranych;

Or. en

Uzasadnienie

System ma być ostatecznie zgodny z wymaganiami niniejszego ustępu, a słowo „pewny” może 
implikować wyższy standard. Nie jest jasne, czy słowo „pewny” samo w sobie stanowi 
dodatkowe wymaganie. Celem doprecyzowania, należy dopuścić upoważnione zmiany. 

Poprawka 346
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) używają pewnych systemów do 
przechowywania przekazanych im danych
w sprawdzalnej formie, tak aby:

e) używają systemów do przechowywania 
przekazanych im danych w sprawdzalnej 
formie, tak aby:

Or. en

Uzasadnienie

System ma być ostatecznie zgodny z wymaganiami niniejszego ustępu, a słowo „pewny” może 
implikować wyższy standard. Nie jest jasne, czy słowo „pewny” samo w sobie stanowi 
dodatkowe wymaganie.

Poprawka 347
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera e – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dane były publicznie dostępne dopiero
po uzyskaniu zgody osoby, której dane 
zostały wydane,

– dane były publicznie dostępne, jeżeli 
zezwalają na to przepisy prawa krajowego 
lub unijnego, lub po uzyskaniu zgody 
osoby, której dane zostały wydane,
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Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie, że istniejące przepisy prawa krajowego i unijnego mogą nakładać 
obowiązek publikacji lub ją dopuszczać. 

Poprawka 348
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) rejestrują przez odpowiedni okres 
wszelkie informacje dotyczące danych 
wydanych i otrzymanych przez dostawcę 
kwalifikowanych usług zaufania,
w szczególności w celu przedstawienia 
dowodów w postępowaniach sądowych. 
Rejestracja może odbywać się drogą 
elektroniczną;

g) rejestrują przez odpowiedni okres, 
niezależnie od tego, czy dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania 
zakończył świadczenie kwalifikowanych 
usług zaufania, wszelkie informacje 
dotyczące danych wydanych
i otrzymanych przez dostawcę 
kwalifikowanych usług zaufania,
w szczególności w celu przedstawienia 
dowodów w postępowaniach sądowych. 
Rejestracja może odbywać się drogą 
elektroniczną;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby istotne informacje były dostępne nawet, jeżeli dostawca usług zakończył 
działalność.

Poprawka 349
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) odmawiają świadczenia usług na rzecz 
działalności, co do której posiadają 
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wiedzę, że jest nielegalna.

Or. fr

Poprawka 350
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania wydający kwalifikowane 
certyfikaty rejestrują w bazie danych 
certyfikatów przypadki cofnięcia 
certyfikatu w ciągu 10 minut od wejścia
w życie decyzji o cofnięciu.

3. Dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania wydający kwalifikowane 
certyfikaty rejestrują w bazie danych 
certyfikatów przypadki cofnięcia 
certyfikatu bez zbędnej zwłoki.

Or. en

Poprawka 351
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do ust. 3 dostawcy 
kwalifikowanych usług zaufania wydający 
kwalifikowane certyfikaty dostarczają 
każdej stronie ufającej informacje
o statusie ważności lub cofnięcia 
wydanych przez siebie kwalifikowanych 
certyfikatów. Informacje są udostępniane
w dowolnym czasie co najmniej na 
podstawie certyfikatu w zautomatyzowany 
sposób który jest wiarygodny, nieodpłatny
i skuteczny.

4. W odniesieniu do ust. 3 dostawcy 
kwalifikowanych usług zaufania wydający 
kwalifikowane certyfikaty dostarczają 
każdej stronie ufającej informacje
o statusie ważności lub cofnięcia 
wydanych przez siebie kwalifikowanych 
certyfikatów. Informacje są udostępniane
w dowolnym czasie co najmniej na 
podstawie certyfikatu w zautomatyzowany 
sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, co dokładnie oznaczają słowa „skuteczny” i „wiarygodny”. Termin 
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„udostępniane w dowolnym czasie” implikuje wiarygodność. Ponadto w odróżnieniu od usług 
sektora publicznego rozwiązania oferowane przez sektor prywatny nie zawsze mogą być 
nieodpłatne. Strony korzystające z takich usług powinny mieć prawo wybrać bazowy model 
biznesowy.

Poprawka 352
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących wiarygodnych 
systemów i produktów. Jeżeli wiarygodne 
systemy i produkty spełniają te normy, 
zakłada się, że wymagania ustanowione
w art. 19 są spełnione. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie 
akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących wiarygodnych 
systemów i produktów. Komisja 
gwarantuje, aby opinie zainteresowanych 
stron zostały w należyty sposób 
uwzględnione, najlepiej w formie oceny 
skutków, podczas określania norm, które 
zostaną zastosowane dla celów niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli wiarygodne 
systemy i produkty spełniają te normy, 
zakłada się, że wymagania ustanowione
w art. 19 są spełnione. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie 
akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana odnosi się to każdego artykułu w całym tekście, który mówi o stosowaniu 
norm. 

Poprawka 353
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących wiarygodnych
systemów i produktów. Jeżeli wiarygodne 
systemy i produkty spełniają te normy, 
zakłada się, że wymagania ustanowione
w art. 19 są spełnione. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie 
akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących systemów i produktów,
w odniesieniu do których zakłada się, że 
wymagania ustanowione w art. 19 są 
spełnione. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Celem powinno być opracowanie norm zgodnych z wymaganiami niniejszego rozporządzenia 
Nie jest jasne, czy słowo „wiarygodny” samo w sobie stanowi dodatkowe wymaganie. Nie ma 
prawnej różnicy pomiędzy systemem spełniającym wymaganie X, a wiarygodnym systemem 
spełniającym wymaganie X. Wręcz przeciwnie, normy dla „wiarygodnych" systemów mogą 
niesłusznie sugerować, że inne systemy spełniające te same wymagania, ale nie normę, nie są 
wiarygodne.

Poprawka 354
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących wiarygodnych 
systemów i produktów. Jeżeli wiarygodne 
systemy i produkty spełniają te normy,
zakłada się, że wymagania ustanowione
w art. 19 są spełnione. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie 
akty w Dzienniku Urzędowym Unii 

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących wiarygodnych 
systemów i produktów. Jeżeli wiarygodne 
systemy i produkty są zgodne z tymi 
normami, wymagania ustanowione w art. 
19 są spełnione. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty
w Dzienniku Urzędowym Unii 
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Europejskiej. Europejskiej.

Or. en

Poprawka 355
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma 
skutek prawny równoważny ze skutkiem 
prawnym podpisu własnoręcznego.

2. Kwalifikowany podpis elektroniczny 
spełnia wymogi prawne podpisu
w odniesieniu do danych w formie 
elektronicznej w ten sam sposób, co 
podpis odręczny w odniesieniu do danych 
znajdujących się na papierze.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie dyrektywy 1999/93/WE wydaje się w lepszy sposób uwzględniać różne formy 
krajowe i wymagania proceduralne. 


