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Amendamentul 51
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instaurarea încrederii în mediul online 
este esențială pentru dezvoltarea 
economică. Lipsa încrederii determină 
consumatorii, întreprinderile și 
administrațiile să ezite în efectuarea de 
tranzacții pe cale electronică și în 
adoptarea de noi servicii.

(1) Instaurarea încrederii în mediul online 
este esențială pentru dezvoltarea 
economică și socială. Lipsa încrederii, 
datorată în special unei lipse a securității 
juridice percepute de public, determină 
consumatorii, întreprinderile și 
administrațiile să ezite în efectuarea de 
tranzacții pe cale electronică și în 
adoptarea de noi servicii.

Or. en

Justificare

Obiectivul principal urmărit este asigurarea unei securități juridice îmbunătățite, așadar 
această precizare ar trebui făcută de la început. Se face referire și la conceptul de dezvoltare 
socială, astfel cum a fost enunțat în proiectul de aviz al dnei Marita Ulvskog.

Amendamentul 52
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivul prezentului regulament este 
de a crește încrederea în tranzacțiile 
electronice de pe piața internă prin 
permiterea realizării de interacțiuni 
electronice sigure și fără întreruperi între 
întreprinderi, cetățeni și autoritățile 
publice, contribuind astfel la creșterea 
eficienței serviciilor online din sectorul 
public și privat, a activităților economice 
electronice și a comerțului electronic în 
Uniune.

(2) Obiectivul prezentului regulament este 
de a crește încrederea în tranzacțiile 
electronice de pe piața internă prin 
furnizarea unei baze comune pentru 
realizarea de interacțiuni electronice sigure 
din punct de vedere juridic între 
întreprinderi, cetățeni și autoritățile 
publice, contribuind astfel la creșterea 
eficienței serviciilor online din sectorul 
public și privat, a activităților economice 
electronice și a comerțului electronic în 
Uniune.
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Or. en

Justificare

Se are în vedere, din nou, securitatea juridică.

Amendamentul 53
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Directiva 1999/93/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 decembrie 
1999 privind un cadru comunitar pentru 
semnăturile electronice reglementa, în 
esență, semnăturile electronice fără să 
ofere un cadru transfrontalier și 
intersectorial cuprinzător pentru tranzacții 
electronice sigure, demne de încredere și 
ușor de folosit. Prezentul regulament 
consolidează și extinde acquis-ul din 
directivă.

(3) Directiva 1999/93/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 decembrie 
1999 privind un cadru comunitar pentru 
semnăturile electronice reglementa, în 
esență, semnăturile electronice fără să 
ofere un cadru transfrontalier și 
intersectorial cuprinzător pentru tranzacții 
electronice sigure, demne de încredere și 
ușor de folosit. Prezentul regulament 
abordează aceste lacune.

Or. en

Justificare

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 
privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice reglementa, în esență, semnăturile 
electronice fără să ofere un cadru transfrontalier și intersectorial cuprinzător pentru 
tranzacții electronice sigure, demne de încredere și ușor de folosit. Prezentul regulament 
abordează aceste lacune.

Amendamentul 54
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul European a invitat Comisia să 
creeze o piață unică digitală până în 2015 
pentru a realiza progrese rapide în domenii 
esențiale ale economiei digitale și pentru a 
promova o piață unică digitală integrată în 

(5) Consiliul European a invitat Comisia să 
creeze o piață unică digitală până în 2015 
pentru a realiza progrese rapide în domenii 
esențiale ale economiei digitale și pentru a 
promova o piață unică digitală integrată în 
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totalitate, prin facilitarea utilizării
transfrontaliere a serviciilor online, 
acordând atenție în special facilitării 
identificării și autentificării electronice 
sigure.

totalitate, prin facilitarea utilizării 
transfrontaliere a serviciilor online, 
acordând atenție în special facilitării 
autentificării și identificării electronice 
sigure.

Or. en

Amendamentul 55
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Consiliul a invitat Comisia să 
contribuie la piața unică digitală prin 
crearea condițiilor adecvate pentru 
recunoașterea reciprocă a elementelor 
cheie dincolo de frontiere, cum ar fi 
identificarea electronică, documentele 
electronice, semnăturile electronice și 
serviciile de distribuție electronică, precum 
și pentru serviciile de e-guvernare 
interoperabile pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene.

(6) Consiliul a invitat Comisia să 
contribuie la piața unică digitală prin 
crearea condițiilor adecvate pentru 
recunoașterea reciprocă a elementelor 
cheie dincolo de frontiere, cum ar fi 
autentificarea sau identificarea 
electronică, documentele electronice, 
semnăturile electronice și serviciile de 
distribuție electronică, precum și pentru 
serviciile de e-guvernare interoperabile pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 56
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prin Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 iulie 2002 privind prelucrarea 
datelor personale și protejarea 
confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice)1 se solicită Comisiei să 
adopte, dacă este cazul, măsuri care să 
asigure că echipamentele terminale sunt 
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construite într-un mod care să le facă 
compatibile cu dreptul utilizatorilor de a 
proteja și de a controla folosirea datelor 
lor personale, în conformitate cu 
Directiva 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 
1999 privind echipamentele hertziene și 
echipamentele terminale de 
telecomunicații și recunoașterea reciprocă 
a conformității acestora2 și cu Decizia nr. 
87/95/CEE a Consiliului din 22 decembrie 
1986 privind standardizarea în domeniul 
tehnologiei informației și 
telecomunicațiilor3. Forumul european 
multipartit privind standardizarea în 
domeniul TIC, instituit prin Decizia 
Comisiei din 28 noiembrie 2011 de 
înființare a Forumului european 
multipartit privind standardizarea în 
domeniul TIC4 pare să fie, de asemenea, 
un actor relevant care poate interveni în 
acest scop, în măsura în care autoritățile 
de protecție a datelor și Comitetul 
european pentru protecția datelor dispun 
de resursele necesare pentru a participa la 
procedurile de standardizare în domeniul 
tehnologiilor informației și comunicațiilor 
care vizează datele cu caracter personal, 
astfel cum sunt definite în Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor 
date5.
_________________
1 JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
2 JO L 91, 7.4.1999, p. 10.
3 JO L 36, 7.2.1987, p. 31.
4 JO C 349, 30.11.2011, p. 4.
5 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

Or. en
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Justificare

În acest amendament este propus un mecanism prin care Comisia, autoritățile de 
supraveghere și Comitetul european pentru protecția datelor pot interacționa pentru a 
asigura implementarea armonizată a unor servicii de autentificare sau identificare sigure, 
solide și în conformitate cu principiul respectării confidențialității.

Amendamentul 57
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 decembrie 
2006 privind serviciile în cadrul pieței 
interne solicită statelor membre să instituie 
„ghișee unice” pentru a se asigura că toate 
procedurile și formalitățile cu privire la
accesul la o activitate de servicii și la 
exercitarea acesteia pot fi îndeplinite cu 
ușurință, de la distanță și prin mijloace 
electronice, prin intermediul ghișeului unic 
adecvat și al autorităților adecvate. Multe 
servicii online accesibile prin intermediul 
ghișeelor unice necesită identificare, 
autentificare și semnătură electronică.

(8) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 decembrie 
2006 privind serviciile în cadrul pieței 
interne solicită statelor membre să instituie 
„ghișee unice” pentru a se asigura că 
accesul la o activitate de servicii și în 
special în ceea ce privește tranzacțiile 
poate fi asigurat cu ușurință, de la distanță 
și prin mijloace electronice, prin 
intermediul ghișeului unic adecvat în cazul 
anumitor servicii specifice și al 
autorităților adecvate. Multe servicii online 
accesibile prin intermediul ghișeelor unice 
necesită identificare, autentificare și 
semnătură electronică.

Or. en

Justificare

Scopul este de a garanta faptul că nu se va impune brusc pentru toate serviciile 
obligativitatea unui sistem de identificare sau de autentificare creat de guvern. Este 
recomandabil să se mențină posibilitatea accesului la anumite servicii fără autentificare. Este 
foarte probabil ca atât întreprinderile, cât și cetățenii să observe diferența.

Amendamentul 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În majoritatea cazurilor, prestatorii de 
servicii din alt stat membru nu își pot 
utiliza identificarea electronică pentru a 
accesa aceste servicii din cauza că 
sistemele naționale de identificare 
electronică din țara lor nu sunt recunoscute 
și acceptate în alte state membre. Această 
barieră electronică împiedică prestatorii 
de servicii să se bucure pe deplin de 
avantajele oferite de piața internă. 
Mijloacele de identificare electronică 
recunoscute și acceptate reciproc vor 
facilita prestarea transfrontalieră de 
numeroase servicii în piața internă și vor 
permite întreprinderilor să își extindă 
activitatea peste granițe fără să se 
confrunte cu multe obstacole în 
interacțiunile cu autoritățile publice.

(9) În majoritatea cazurilor, prestatorii de 
servicii din alt stat membru nu își pot 
utiliza autentificarea sau identificarea 
electronică pentru a accesa aceste servicii 
din cauza că sistemele naționale de 
autentificare sau identificare electronică 
din țara lor nu sunt recunoscute și acceptate 
în alte state membre. O problemă 
suplimentară constă în faptul că sistemele 
utilizate în prezent nu permit cetățenilor și 
beneficiarilor acestor servicii să își 
dezvolte încrederea în prestatorul de 
servicii printr-o autentificare sau 
identificare reciprocă efectivă. Aceste 
bariere electronice împiedică prestatorii de 
servicii să se bucure pe deplin de 
avantajele oferite de piața internă. 
Mijloacele de autentificare sau
identificare electronică recunoscute și 
acceptate reciproc vor facilita prestarea 
transfrontalieră de numeroase servicii în 
piața internă și vor permite întreprinderilor 
să își extindă activitatea peste granițe fără 
să se confrunte cu multe obstacole în 
interacțiunile cu autoritățile publice.

Or. en

Justificare

Un obstacol la fel de important în calea introducerii pe scară largă a autentificării și 
identificării electronice constă în faptul că, în mod normal, există un număr redus de mijloace 
efective prin care consumatorii pot să verifice dacă interacționează cu prestatorul de servicii 
adecvat, sau aceste mijloace lipsesc.

Amendamentul 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Statele membre ar trebui să dispună în 
continuare de libertatea de a utiliza sau de 

(12) Statele membre ar trebui să dispună în 
continuare de libertatea de a utiliza sau de 
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a introduce, în scopuri de identificare 
electronică, mijloace pentru accesarea 
serviciilor online. Acestea ar trebui, de 
asemenea, să fie în măsură să decidă dacă 
să implice sectorul privat în furnizarea 
acestor mijloace. Statele membre nu ar 
trebui să fie obligate să notifice sistemele 
lor de identificare electronică. Alegerea de 
a notifica fie toate, unele sau niciunul din 
sistemele de identificare electronică 
utilizate la nivel național pentru a accesa 
cel puțin serviciile publice online sau 
serviciile specifice este la latitudinea 
statelor membre.

a introduce, în scopuri de autentificare sau
identificare electronică, mijloace pentru 
accesarea serviciilor online. Acestea ar 
trebui, de asemenea, să fie în măsură să 
decidă dacă să implice sectorul privat în 
furnizarea acestor mijloace. Statele 
membre nu ar trebui să fie obligate să 
notifice sistemele lor de identificare 
electronică. Alegerea de a notifica fie toate, 
unele sau niciunul din sistemele de 
identificare electronică utilizate la nivel 
național pentru a accesa cel puțin serviciile 
publice online sau serviciile specifice este 
la latitudinea statelor membre.

Or. en

Amendamentul 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Statele membre ar trebui să fie în 
măsură să decidă să implice sectorul privat 
în emiterea de mijloace de identificare 
electronică și să permită sectorului privat 
să utilizeze mijloace de identificare 
electronică în cadrul unui sistem notificat, 
în scopuri de identificare, atunci când este 
nevoie pentru servicii online sau tranzacții 
electronice. Posibilitatea de a utiliza aceste 
mijloace de identificare electronică ar 
permite sectorului privat să se bazeze pe 
identificarea și autentificarea electronică 
deja utilizată pe scară largă în multe state 
membre cel puțin pentru serviciile publice 
și să faciliteze accesul întreprinderilor și 
cetățenilor la serviciile lor online dincolo 
de frontiere. Pentru a facilita utilizarea 
acestor mijloace de identificare electronică 
dincolo de frontiere de către sectorul 
privat, posibilitatea de autentificare 
furnizată de statele membre ar trebui să fie 
disponibilă beneficiarilor, fără discriminări 
între sectorul public sau privat.

(14) Statele membre ar trebui să fie în 
măsură să implice sectorul privat în 
emiterea de mijloace de autentificare sau 
identificare electronică. Ar trebui să se 
permită, de asemenea, părților care 
aparțin sectorului privat să utilizeze 
mijloace de autentificare sau identificare 
electronică în cadrul unui sistem notificat, 
în scopuri de autentificare sau identificare, 
atunci când este nevoie pentru servicii 
online sau tranzacții electronice. 
Posibilitatea de a utiliza aceste mijloace ar 
permite sectorului privat să se bazeze pe 
identificarea și/sau autentificarea 
electronică deja utilizată pe scară largă în 
multe state membre cel puțin pentru 
serviciile publice și să faciliteze accesul 
întreprinderilor și cetățenilor la serviciile 
lor online dincolo de frontiere. Pentru a 
facilita utilizarea acestor mijloace de 
autentificare sau identificare electronică 
dincolo de frontiere de către sectorul 
privat, posibilitatea de autentificare 
furnizată de statele membre ar trebui să fie 
disponibilă beneficiarilor, fără discriminări 
între sectorul public și privat.

Or. en

Justificare

Din formularea originală a Comisiei nu se poate deduce cu claritate care este beneficiarul 
(actorii privați) și nu reiese cu claritate distincția dintre utilizarea unui beneficiar (emitentul 
certificatului) și utilizarea unui emitent al unui echipament fizic pentru interpretarea datelor 
de identificare.

Amendamentul 62
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Utilizarea transfrontalieră a 
mijloacelor de identificare electronică în 
cadrul unui sistem notificat necesită 
cooperarea statelor membre în vederea 
realizării interoperabilității tehnice. 
Aceasta exclude orice norme tehnice 
naționale specifice care solicită, de 
exemplu, părților din alte țări să obțină
hardware sau software specific pentru a
verifica și valida identificarea electronică 
notificată. Cerințele tehnice privind 
utilizatorii, pe de altă parte, care decurg 
din specificațiile intrinsece referitoare la 
tipul de dispozitiv „token” care este 
utilizat (de exemplu, cardurile cu 
memorie) sunt inevitabile.

(15) Utilizarea transfrontalieră a 
mijloacelor de identificare electronică în 
cadrul unui sistem notificat necesită 
cooperarea statelor membre în vederea 
realizării interoperabilității tehnice. 
Cerințele tehnice privind utilizatorii care 
decurg din specificațiile intrinsece 
referitoare la tipul de dispozitiv „token” 
care este utilizat (de exemplu, cardurile cu 
memorie) sunt inevitabile. Statele membre 
ale căror mecanisme de identificare se 
bazează pe un hardware sau software 
specific pentru a verifica și valida 
identificarea electronică notificată trebuie 
să pună la dispoziție astfel de dispozitive 
„token” de certificare fără costuri 
suplimentare pentru titularii din Uniune 
care nu sunt cetățeni sau rezidenți ai 
acestor state membre.

Or. en

Justificare

Se permite astfel statelor membre care aplică abordări mai sofisticate cu privire la mijloacele 
de identificare electronică, presupunând nu doar autentificarea cetățenilor în raport cu un 
serviciu public, ci și identificarea serviciului public în raport cu cetățenii, să mențină acest 
nivel mai ridicat de încredere, fără a aduce atingere însă ideii de interoperabilitate.

Amendamentul 63
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Utilizarea transfrontalieră a 
mijloacelor de identificare electronică în 
cadrul unui sistem notificat necesită 
cooperarea statelor membre în vederea 
realizării interoperabilității tehnice. 

(15) Utilizarea transfrontalieră a 
mijloacelor de identificare electronică în 
cadrul unui sistem notificat necesită 
cooperarea statelor membre în vederea 
realizării interoperabilității tehnice în 
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Aceasta exclude orice norme tehnice 
naționale specifice care solicită, de 
exemplu, părților din alte țări să obțină 
hardware sau software specific pentru a 
verifica și valida identificarea electronică 
notificată. Cerințele tehnice privind 
utilizatorii, pe de altă parte, care decurg din 
specificațiile intrinsece referitoare la tipul 
de dispozitiv „token” care este utilizat (de 
exemplu, cardurile cu memorie) sunt 
inevitabile.

conformitate cu principiul neutralității 
tehnologice. Aceasta exclude orice norme 
tehnice naționale specifice care solicită, de 
exemplu, părților din alte țări să obțină 
hardware sau software specific pentru a 
verifica și valida identificarea electronică 
notificată. Cerințele tehnice privind 
utilizatorii, pe de altă parte, care decurg din 
specificațiile intrinsece referitoare la tipul 
de dispozitiv „token” care este utilizat (de 
exemplu, cardurile cu memorie) sunt 
inevitabile.

Or. en

Amendamentul 64
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Cooperarea statelor membre ar trebui (16) Cooperarea statelor membre ar trebui 



AM\936276RO.doc 13/163 PE510.784v01-00

RO

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

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

Or. en

Amendamentul 66
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) Prezentul regulament ar trebui, de 
asemenea, să stabilească un cadru juridic 
general pentru utilizarea serviciilor 
electronice de asigurare a încrederii, fără a 
crea însă o obligație generală de a le 
utiliza. În special, regulamentul nu ar 
trebui să reglementeze prestarea de servicii 
bazate pe acorduri voluntare de drept 
privat. Statele membre asigură condiții de 
concurență echitabile între serviciile 
electronice de asigurare a încrederii, 
indiferent dacă acestea sunt bazate pe 
regimul dreptului public sau privat.

De asemenea, prezentul regulament nu 
reglementează aspecte privind încheierea 
și valabilitatea contractelor sau a altor 
obligații juridice, în cazul în care există 
cerințe cu privire la formă prevăzute de 
legislația națională sau a Uniunii.

Cu toate acestea, statele membre se 
asigură că cerințele cu privire la formă 
prevăzute de legislația națională sau a 
Uniunii nu aduc atingere valabilității 
juridice și eficienței serviciilor electronice 
de asigurare a încrederii instituite între 
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întreprinderi publice sau private.

Or. en

Amendamentul 67
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statele membre ar trebui să dispună în 
continuare de libertatea de a defini alte 
tipuri de servicii de asigurare a încrederii, 
în plus față de cele care fac parte din lista 
închisă de servicii de asigurare a încrederii 
prevăzută în prezentul regulament, în 
scopul recunoașterii la nivel național ca 
servicii calificate de asigurare a încrederii.

(19) Statele membre ar trebui să dispună în 
continuare de libertatea de a defini alte 
tipuri de servicii de asigurare a încrederii, 
în plus față de cele care fac parte din lista 
închisă de servicii de asigurare a încrederii 
prevăzută în prezentul regulament, în 
scopul recunoașterii la nivel național ca 
servicii de asigurare a încrederii.
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 68
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat



AM\936276RO.doc 15/163 PE510.784v01-00

RO

înalt a oricăror servicii și produse 
calificate de asigurare a încrederii 
utilizate sau furnizate.

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

Nu este necesar să se introducă noțiunea de prestatori de servicii calificate de asigurare a 
încrederii. Prestatorii de servicii de asigurare a încrederii trebuie să asigure un nivel de 
încredere care să corespundă responsabilității și fiabilității lor. Cea mai bună metodă pentru 
a asigura faptul că soluțiile tehnice sunt riguroase și corespund stadiului actual al 
tehnologiei este de a le expune unui control inter pares detaliat și consecvent. Această metodă 
de autoreglementare a funcționat până în prezent în cadrul comunității furnizorilor de 
servicii de securitate. Prezența unei autorități de supraveghere în fiecare dintre statele 
membre nu ar schimba acest lucru.

Amendamentul 69
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 70
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 71
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii își desfășoară activitatea într-
un mediu deosebit de sensibil, care 
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presupune faptul că multe alte părți se 
bazează pe integritatea serviciilor lor. În 
special, clienții lor presupun întotdeauna 
că serviciile oferite de aceștia sunt demne 
de încredere. Prin urmare, este important 
ca aceștia să evite conflictele de interese. 
Cu scopul de a asigura o bună 
guvernanță în contextul semnăturilor 
electronice și al sistemelor de identificare 
electronică ar trebui ca, în general, nicio 
organizație să nu utilizeze, pentru 
prestarea propriilor servicii, serviciile de 
asigurare a încrederii care sunt furnizate 
de prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii asupra cărora organizația 
respectivă exercită drepturi de proprietate 
sau de gestiune. Controlul este asigurat de 
un organism de supraveghere competent.

Or. en

Justificare

Prin separarea funcțiilor îndeplinite de prestatorii de servicii de asigurare a încrederii de 
cele îndeplinite de organizațiile beneficiare se reduce probabilitatea existenței unui interes 
unilateral preponderent sau a unei influențe ilegitime asupra prestatorilor de servicii de 
asigurare a încrederii. Acesta este un principiu important pentru instituirea unui lanț al 
încrederii pe piața semnăturilor electronice.

Amendamentul 72
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Organismele de supraveghere ar 
trebui să coopereze și să facă schimb de 
informații cu autoritățile pentru protecția 
datelor, pentru a asigura punerea în 
aplicare corespunzătoare a legislației 
privind protecția datelor de către prestatorii 
de servicii. Schimbul de informații ar 
trebui să vizeze în special incidentele 
privind securitatea și încălcarea securității 
datelor cu caracter personal.

(25) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii și organismele naționale 
responsabile cu acreditarea sau 
supravegherea îndeplinesc cerințele 
prevăzute de Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date.
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Statele membre se asigură, de asemenea, 
că prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii și organismele naționale 
responsabile cu acreditarea sau 
supravegherea cooperează și fac schimb 
de informații cu autoritățile pentru 
protecția datelor, pentru a asigura punerea 
în aplicare corespunzătoare a legislației 
privind protecția datelor de către prestatorii 
de servicii. Schimbul de informații ar 
trebui să vizeze în special incidentele 
privind securitatea și încălcarea securității 
datelor cu caracter personal, atunci când 
acest lucru este prevăzut în legislația 
aplicabilă.

Or. en

Amendamentul 73
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Toate statele membre ar trebui să 
respecte cerințele esențiale comune de 
supraveghere pentru a se asigura un nivel 
de securitate comparabil al serviciilor 
calificate de asigurare a încrederii. Pentru a 
facilita aplicarea consecventă a acestor 
cerințe pe întreg teritoriul Uniunii, statele 
membre ar trebui să adopte proceduri 
comparabile și ar trebui să efectueze 
schimburi de informații cu privire la 
activitățile lor de supraveghere și la cele 
mai bune practici în domeniu.

(28) Toate statele membre ar trebui să 
respecte cerințele esențiale comune de 
supraveghere pentru a se asigura un nivel 
de securitate comparabil al serviciilor de 
asigurare a încrederii. Pentru a facilita 
aplicarea consecventă a acestor cerințe pe 
întreg teritoriul Uniunii, statele membre ar 
trebui să adopte proceduri comparabile și 
ar trebui să efectueze schimburi de 
informații cu privire la activitățile lor de 
supraveghere și la cele mai bune practici în 
domeniu.

Or. en

Amendamentul 74
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Notificarea cazurilor de încălcare a 
securității în conformitate cu Directiva 
95/46/CE și evaluarea riscurilor privind 
securitatea sunt esențiale în vederea 
furnizării de informații corespunzătoare 
către părțile în cauză, în caz de încălcare a 
securității sau de pierdere a integrității.

Or. en

Amendamentul 75
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a permite Comisiei și statelor 
membre să evalueze impactul prezentului 
regulament, ar trebui să li se solicite 
organismelor de supraveghere să furnizeze 
statistici cu privire la serviciile calificate 
de asigurare a încrederii și utilizarea lor.

(31) Pentru a permite Comisiei și statelor 
membre să evalueze impactul prezentului 
regulament, ar trebui să li se solicite 
organismelor de supraveghere să furnizeze 
statistici cu privire la serviciile de asigurare 
a încrederii și utilizarea lor.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 76
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a garanta sustenabilitatea și 
durabilitatea serviciilor calificate de 
asigurare a încrederii și pentru a spori 
încrederea utilizatorilor în continuitatea 
serviciilor calificate de asigurare a 
încrederii, organismele de supraveghere ar 

(33) Pentru a garanta sustenabilitatea și 
durabilitatea serviciilor de asigurare a 
încrederii cu o misiune clară de serviciu 
public și pentru a spori încrederea 
utilizatorilor în continuitatea serviciilor de 
asigurare a încrederii, organismele de 
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trebui să se asigure că datele prestatorilor 
de servicii de asigurare a încrederii 
calificați sunt conservate și păstrate 
accesibile pentru o perioadă de timp 
corespunzătoare, chiar și în cazul în care 
un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat încetează să existe.

supraveghere ar trebui să se asigure că 
datele respectivilor prestatori de servicii de 
asigurare a încrederii sunt conservate și 
păstrate accesibile pentru o perioadă de 
timp corespunzătoare, chiar și în cazul în 
care un astfel de prestator de servicii de 
asigurare a încrederii încetează să existe.

Or. en

Justificare

Se asigură astfel faptul că organismele de supraveghere sunt responsabile numai pentru 
continuitatea activității acelor prestatori de servicii de asigurare a încrederii care au fost 
activi în furnizarea unui serviciu asociat cu o funcție publică în beneficiul unui stat membru. 
Se elimină referințele la prestatorii de servicii de asigurare a încrederii calificați, în 
conformitate cu amendamentele la considerentele 22, 28 și 31.

Amendamentul 77
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a garanta sustenabilitatea și 
durabilitatea serviciilor calificate de
asigurare a încrederii și pentru a spori 
încrederea utilizatorilor în continuitatea 
serviciilor calificate de asigurare a 
încrederii, organismele de supraveghere ar 
trebui să se asigure că datele prestatorilor 
de servicii de asigurare a încrederii 
calificați sunt conservate și păstrate 
accesibile pentru o perioadă de timp 
corespunzătoare, chiar și în cazul în care 
un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat încetează să existe.

(33) Pentru a garanta sustenabilitatea și 
durabilitatea serviciilor calificate de 
asigurare a încrederii și pentru a spori 
încrederea utilizatorilor în continuitatea 
serviciilor calificate de asigurare a 
încrederii, organismele de supraveghere ar 
trebui să se asigure că datele colectate de
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt conservate și 
păstrate accesibile pentru o perioadă de 
timp corespunzătoare, chiar și în cazul în 
care un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat încetează să existe.

Or. en

Amendamentul 78
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 79
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Este responsabilitatea prestatorilor de 
servicii de asigurare a încrederii să 
îndeplinească cerințele stabilite în 
prezentul regulament pentru prestarea de 
servicii de asigurare a încrederii, în special 
pentru serviciile calificate de asigurare a 
încrederii. Organismele de supraveghere au 
responsabilitatea de a supraveghea modul 
în care prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii îndeplinesc aceste cerințe.

(35) Este responsabilitatea prestatorilor de 
servicii de asigurare a încrederii să 
îndeplinească cerințele stabilite în 
prezentul regulament pentru prestarea de 
servicii de asigurare a încrederii, în special 
pentru serviciile de asigurare a încrederii.
Organismele de supraveghere au 
responsabilitatea de a supraveghea 
îndeplinirea acestor cerințe de către 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii.

Or. en

Justificare

Se poate afirma că organismele de supraveghere nu ar trebui să supravegheze numai modul 
în care prestatorii de servicii de asigurare a încrederii îndeplinesc aceste cerințe sau 
îndeplinirea efectivă a acestor cerințe; se pare că organismele de supraveghere ar trebui să 
dispună de instrumente pentru a aplica măsuri mai stricte în cazul în care se dovedește că 
prestatorii de servicii de asigurare a încrederii nu îndeplinesc, de fapt, cerințele.
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Amendamentul 80
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a permite un proces de inițiere 
eficient, care ar trebui să ducă la includerea 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii calificați și a serviciilor 
calificate de asigurare a încrederii pe care 
le prestează în listele sigure, interacțiunile 
preliminare dintre potențialii prestatori de 
servicii de asigurare a încrederii calificați
și organismul de supraveghere competent 
ar trebui să fie încurajate, în scopul 
facilitării diligenței necesare care conduce 
la prestarea de servicii calificate de 
asigurare a încrederii.

(36) Pentru a permite un proces de inițiere 
eficient, care ar trebui să ducă la includerea 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii și a serviciilor de asigurare a 
încrederii pe care le prestează în listele 
sigure, interacțiunile preliminare dintre 
potențialii prestatori de servicii de 
asigurare a încrederii și organismul de
supraveghere competent ar trebui să fie 
încurajate, în scopul facilitării diligenței 
necesare care conduce la prestarea de 
servicii de asigurare a încrederii.

Or. en

Amendamentul 81
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Listele sigure sunt elemente esențiale 
pentru construirea încrederii între 
operatorii de piață, deoarece ele indică 
statutul de calificat al prestatorului de 
servicii în momentul supravegherii; pe de 
altă parte, acestea nu sunt o condiție 
necesară pentru obținerea statutului de 
calificat și pentru prestarea de servicii 
calificate de asigurare a încrederii care 
rezultă din respectarea cerințelor din 
prezentul regulament.

eliminat

Or. en
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Justificare

A se vedea amendamentele la considerentele 22, 28, 31, 33, 34 și 35. Este de remarcat faptul 
că se pot impune cerințe referitoare la calificare asupra furnizării de servicii, fără a impune, 
în mod necesar, cerințe referitoare la calificare asupra prestatorului de servicii de asigurare 
a încrederii.

Amendamentul 82
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) După ce a făcut obiectul unei 
notificări, un serviciu de asigurare a 
încrederii calificat nu poate fi refuzat 
pentru îndeplinirea unei proceduri sau 
formalități administrative de către 
organismul din sectorul public în cauză 
pentru că nu a fost inclus în listele sigure 
stabilite de către statele membre. În acest 
sens, un organism din sectorul public se 
referă la orice autoritate publică sau altă 
entitate căreia i s-a încredințat prestarea de 
servicii de e-guvernare, precum 
declarațiile fiscale online, cererile pentru 
certificate de naștere, participarea la 
procedurile de achiziții publice electronice 
etc.

(38) După ce a făcut obiectul unei 
notificări, un serviciu de asigurare a 
încrederii nu poate fi refuzat pentru 
îndeplinirea unei proceduri sau formalități 
administrative de către organismul din 
sectorul public în cauză pentru că nu a fost 
inclus în listele sigure stabilite de către 
statele membre. În acest sens, un organism 
din sectorul public se referă la orice 
autoritate publică sau altă entitate căreia i 
s-a încredințat prestarea de servicii de e-
guvernare.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22. În plus, există două posibilități: fie se 
furnizează lista completă a serviciilor de e-guvernare, fie nu. O listă deschisă nu este 
oportună în acest context și ar putea fi stabilită ulterior.

Amendamentul 83
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Comisia Europeană va elabora, în 
termen de trei ani de la adoptarea 
prezentului regulament, o propunere 
referitoare la o etichetă europeană de 
asigurare a încrederii pentru prestatorii 
de servicii de asigurare a încrederii, cu 
scopul de a-i ajuta pe consumatori să 
evalueze diferitele niveluri de securitate 
pe care le oferă aceștia pe piața internă.

Or. en

Amendamentul 84
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Ar trebui să fie posibil să se 
încredințeze dispozitivele de creare a 
semnăturilor electronice calificate unei 
părți terțe de către semnatar, cu condiția ca 
mecanismele și procedurile adecvate să fie 
puse în aplicare pentru a se asigura că 
semnatarul are control unic asupra utilizării 
datelor sale de creare a semnăturilor 
electronice și cu condiția ca utilizarea 
dispozitivului să îndeplinească cerințele 
privind semnătura calificată.

(40) Ar trebui să fie posibil să se 
încredințeze dispozitivele de creare a 
semnăturilor electronice unei părți terțe de 
către semnatar, cu condiția ca mecanismele 
și procedurile adecvate să fie puse în 
aplicare pentru a se asigura că semnatarul 
are control unic asupra utilizării datelor 
sale de creare a semnăturilor electronice și 
cu condiția ca utilizarea dispozitivului să 
îndeplinească cerințele privind semnătura.

Or. en

Amendamentul 85
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Pentru a asigura securitatea juridică cu 
privire la valabilitatea semnăturii, este 
esențial să se ofere detalii referitoare la 

(41) Pentru a asigura securitatea juridică cu 
privire la valabilitatea semnăturii, este 
esențial să se ofere detalii referitoare la 
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componentele unei semnături electronice 
calificate care trebuie să fie evaluate de 
către beneficiarul care efectuează 
validarea. Mai mult, definirea cerințelor 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii calificați care pot presta un 
serviciu de validare calificat beneficiarilor 
care nu vor sau care nu pot îndeplini ei 
înșiși validarea semnăturilor electronice 
calificate ar trebui să stimuleze sectorul 
public sau privat să investească în astfel de 
servicii. Ambele elemente ar trebui să facă 
validarea semnăturilor electronice 
calificate ușoară și convenabilă pentru 
toate părțile la nivelul Uniunii.

componentele unei semnături electronice 
care trebuie să fie evaluate de către 
beneficiarul care efectuează validarea. Mai 
mult, definirea cerințelor prestatorilor de 
servicii de asigurare a încrederii care pot 
presta un serviciu de validare beneficiarilor 
care nu vor sau care nu pot îndeplini ei 
înșiși validarea semnăturilor electronice ar 
trebui să stimuleze sectorul public sau 
privat să investească în astfel de servicii. 
Ambele elemente ar trebui să facă 
validarea semnăturilor electronice ușoară și 
convenabilă pentru toate părțile la nivelul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 86
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 87
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Se pare că sigiliile electronice au fost adăugate de Comisia Europeană în cuprinsul acestui 
regulament pentru a crea la nivel juridic un tip de autentificare pentru persoanele juridice 
care nu exista până atunci. Se pune întrebarea dacă există deja o soluție tehnică și dacă 
aceasta s-ar putea dezvolta de la sine, precum și dacă sunt necesare în această etapă 
specificații juridice cu privire la cerințele tehnice aferente acesteia. Normele clare privind 
responsabilitatea pentru toate părțile implicate în lanțul de creare a sigiliilor sunt mai utile.

Amendamentul 88
Paul Rübig

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Există motive întemeiate pentru a recomanda adăugarea termenului „marcă” la termenul 
„sigiliu” deja existent. Termenul „sigiliu” are deja o conotație clar definită în legislația 
multor state membre, fiind folosit în contextul actului public de legalizare a documentelor. 
Introducerea acestei noțiuni în cazul documentelor private ar crea o confuzie considerabilă 
în rândul juriștilor.

Amendamentul 89
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 44
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Prezentul regulament ar trebui să 
asigure păstrarea pe termen lung a 
informațiilor, adică valabilitatea juridică 
a semnăturilor și sigiliilor electronice pe 
perioade lungi de timp, garantând că 
acestea pot fi validate indiferent de 
schimbările tehnologice viitoare.

eliminat

Or. en

Justificare

Modalitatea de îndeplinire a acestui obiectiv din punct de vedere tehnic este utilizarea 
standardelor deschise, cu acces liber, precum și respectarea principiilor compatibilității și 
interoperabilității cu efect retroactiv. Autoritățile legislative nu au ajuns în acest stadiu încă 
și sunt nevoite să aștepte realizarea unor progrese în industrie. Acest lucru se întâmplă, prin 
urmare nu va fi necesară o așteptare îndelungată.

Amendamentul 90
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Deoarece autoritățile competente din 
statele membre utilizează, în prezent, 
formate diferite de semnături electronice 
avansate pentru a-și semna documentele 
în mod electronic, este necesar să se 
asigure că cel puțin un număr de formate 
de semnături electronice avansate pot fi 
procesate tehnic de statele membre atunci 
când primesc documente semnate în mod 
electronic. În mod similar, în cazul în 
care autoritățile competente din statele 
membre utilizează sigilii electronice 
avansate, ar fi necesar să se asigure că 
acestea pot procesa cel puțin un număr de 
formate de sigilii electronice avansate.

eliminat

Or. en
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Justificare

Prezenta propunere are drept obiectiv să asigure interoperabilitatea tehnologiilor utilizate 
pentru semnături și sigilii în diferite state membre De asemenea, propunerea nu specifică în 
mod precis numărul de formate de sigilii și semnături care ar trebui incluse în lista 
autorităților competente.

Amendamentul 91
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) În plus față de autentificarea 
documentului emis de persoana juridică, 
sigiliile electronice pot fi utilizate pentru 
autentificarea oricărui bun digital al 
persoanei juridice, de exemplu, cod de 
software, servere.

eliminat

Or. en

Justificare

Diferența dintre sigilii și semnături nu ar trebui să fie prea mare. Industria dezvoltă, adesea, 
aceste mecanisme în funcție de nevoi, într-un cadru adecvat.

Amendamentul 92
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a completa anumite aspecte 
tehnice detaliate ale prezentului 
regulament într-o manieră flexibilă și 
rapidă, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește interoperabilitatea identificării 
electronice, măsurile de securitate 
solicitate din partea prestatorilor de 
servicii de asigurare a încrederii, 

eliminat



AM\936276RO.doc 29/163 PE510.784v01-00

RO

organismele independente recunoscute 
responsabile de auditarea prestatorilor de 
servicii, listele sigure, cerințele referitoare 
la nivelurile de securitate a semnăturilor 
electronice, cerințele certificatelor 
calificate pentru semnături electronice și 
validarea și păstrarea lor, organismele 
responsabile de certificarea dispozitivelor 
de creare a semnăturilor electronice 
calificate, cerințele legate de nivelurile de 
securitate a sigiliilor electronice și de 
certificatele calificate pentru sigilii 
electronice și interoperabilitatea între 
serviciile de distribuție. Este deosebit de 
important ca, pe parcursul activităților 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

Or. en

Justificare

Nu este oportun să se includă aspecte tehnice detaliate în acest regulament și nu este necesar 
să se adopte măsurile care pot fi adoptate într-un mod acceptabil din punct de vedere politic 
în articolele 3-7. De asemenea, este recomandabil ca abordarea mecanismelor adecvate ale 
pieței de asigurare a transparenței și a separării funcționale în cadrul piețelor prestatorilor 
de servicii de asigurare a încrederii să nu se facă decât în cuprinsul articolelor 15-16 și al 
considerentelor. Mecanismele de standardizare ar trebui să urmeze procedurile normale 
aplicabile standardelor în cadrul achizițiilor publice, care există deja la nivel european.

Amendamentul 93
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să se confere 
competențe de executare Comisiei, în 
special pentru a specifica numerele de 
referință ale standardelor a căror utilizare 
ar oferi o prezumție de conformitate cu 
anumite cerințe prevăzute în prezentul 
regulament sau definite în actele delegate. 

(51) Pentru a se asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui să se confere 
competențe de executare Comisiei, în 
special pentru a specifica numerele de 
referință ale standardelor a căror utilizare 
ar oferi o prezumție de conformitate cu 
anumite cerințe prevăzute în prezentul 
regulament sau definite în actele delegate. 
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Aceste competențe ar trebui să fie 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 februarie 
2011 de stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control de 
către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie.

Aceste competențe ar trebui să fie 
exercitate, după o consultare transparentă 
a părților interesate, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 94
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Pentru a se asigura securitatea juridică 
pentru operatorii de piață care utilizează 
deja certificate calificate emise în 
conformitate cu Directiva 1999/93/CE, este 
necesar să se prevadă o perioadă de timp 
suficientă în scopuri de tranziție. Este 
necesar, de asemenea, să se furnizeze 
Comisiei mijloacele de a adopta actele de 
punere în aplicare și actele delegate înainte 
de data respectivă.

(53) Pentru a se asigura securitatea juridică 
pentru operatorii de piață care utilizează 
deja certificate emise în conformitate cu 
Directiva 1999/93/CE, este necesar să se 
prevadă o perioadă de timp suficientă în 
scopuri de tranziție. Este necesar, de 
asemenea, să se furnizeze Comisiei 
mijloacele de a adopta actele de punere în 
aplicare și actele delegate înainte de data 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 96
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Termenul „electronice” este redundant.

Amendamentul 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament stabilește 
condițiile în care statele membre recunosc 
și acceptă mijloacele de identificare 
electronică ale persoanelor fizice și 
juridice care intră sub incidența unui sistem 
notificat de identificare electronică al unui 
alt stat membru.

(2) Prezentul regulament stabilește 
condițiile în care statele membre recunosc 
și acceptă mijloacele de autentificare sau 
identificare electronică pentru persoanele
fizice și juridice care intră sub incidența 
unui sistem notificat de autentificare sau 
identificare electronică al unui alt stat 
membru.

Or. en

Justificare

Clarificare.



PE510.784v01-00 32/163 AM\936276RO.doc

RO

Amendamentul 98
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Prezentul regulament stabilește un 
cadru juridic pentru anumite tipuri de 
semnături electronice, serviciile asociate 
de asigurare a încrederii și autentificarea 
anumitor aspecte ale serviciilor de rețea.

Or. en

Amendamentul 99
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 100
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că și serviciile necalificate pot, de asemenea, să circule liber.

Amendamentul 101
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 102
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

identificării electronice emise, în 
conformitate cu condițiile de notificare 
prevăzute la articolul 6, de statele membre 
sau de un prestator de servicii de asigurare 
a încrederii în numele statelor membre și 
sub responsabilitatea acestora.

Or. en

Amendamentul 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 104
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 105
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Prezentul regulament se aplică 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii, calificați și necalificați, stabiliți 
în Uniune sau care prestează servicii în 
Uniune. Totodată, prezentul regulament
nu se aplică prestării de servicii electronice 
de asigurare a încrederii bazate pe acorduri 
voluntare de drept privat, dacă aceste 
servicii nu sunt legate de accesul la 
serviciile publice.

Or. en

Amendamentul 106
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Expresia „acorduri voluntare” poate genera confuzii, deoarece acest concept nu există, la 
nivel juridic, în multe dintre statele membre. Domeniul de aplicare a regulamentului ar trebui 
să fie cât mai larg posibil – iar acest text ar putea include o lacună prin care orice contract 
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ar putea fi definit drept „acord voluntar” de către părțile implicate. Amendamentul este în 
conformitate cu textul directivei existente privind semnăturile electronice (1999/93/CE).

Amendamentul 107
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva suveranității lor naționale, 
statele membre se asigură că cerințele cu 
privire la formă prevăzute de legislația 
națională sau a Uniunii nu aduc atingere 
valabilității juridice a serviciilor 
electronice de asigurare a încrederii 
instituite între întreprinderi publice sau 
private.

Or. en

Amendamentul 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. „identificare electronică” înseamnă 
procesul de autentificare electronică care 
presupune utilizarea datelor de 
identificare în format electronic, 
reprezentând, în mod lipsit de ambiguitate, 
o persoană fizică sau juridică, în 
următoarele situații:
(a) datele de identificare pot fi utilizate de 
către beneficiar în scopul identificării 
unei persoane numai dacă sunt 
îndeplinite anumite condiții specificate 
(identificare electronică condiționată) sau
(b) datele de identificare pot fi utilizate de 
către beneficiar pentru identificarea unei 
persoane (identificare electronică 
necondiționată);
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Or. en

Amendamentul 109
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 110
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 111
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „tranzacție” înseamnă o sesiune sau 
un contact care are loc între o persoană și 
un beneficiar;

Or. en

Justificare

Definiția tranzacției este o condiție prealabilă necesară pentru redactarea definițiilor 
ulterioare. Dacă se limitează definiția la o sesiune s-ar exclude, de exemplu, relațiile 
contractuale de mai lungă durată care presupun mai multe contacte între părți. Acestea din 
urmă sunt considerate a fi relații și nu intră în domeniul de acoperire al autentificării 
electronic specifice unui context menționate mai jos. O sesiune se referă, mai curând, la 
perioada de timp în care o persoană își concentrează atenția asupra unei sarcini specifice, de 
exemplu accesarea unui anumit site internet.

Amendamentul 112
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. „autentificare electronică necorelată” 
înseamnă un proces de utilizare a datelor 
de identificare în format electronic 
referitoare la atributele unei persoane 
fizice sau juridice, în situația în care 
atributele furnizate și informațiile 
suplimentare disponibile nu permit 
corelarea tranzacției cu o persoană sau cu 
oricare altă tranzacție;

Or. en

Justificare

For many use cases establishing a direct link to a person is unnecessary and under data 
protection considerations in general and the data minimisation principle in particular 
undesired or even non-compliant, Art. 6 (1)(b) and (c) of Directive 95/46/EC. For instance –
an online service may need to know that a customer is over 18 years old, but not the name, 
address or exact birth date, in order to ascertain that the customer may access a particular 
service or order particular goods. In this case an anonymous proof of the necessary personal 
attributes is sufficient, allowing the customer to remain anonymous.
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Amendamentul 113
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. „autentificare electronică specifică 
unui context” înseamnă un proces de 
utilizare a datelor de identificare în 
format electronic referitoare la atributele 
personale ale unei persoane fizice sau 
juridice, în situația în care se poate 
verifica pe baza atributelor furnizate dacă 
autentificarea electronică a aceleiași 
persoane a avut loc în același context în 
cadrul tranzacției anterioare; 

Or. en

Justificare

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, birth date 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.

Amendamentul 114
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „mijloace de identificare electronică” 
înseamnă o unitate materială sau imaterială 
care conține datele menționate la punctul 1
din prezentul articol și care este utilizată 

2. „mijloace de autentificare electronică” 
înseamnă o unitate materială sau imaterială 
care conține datele menționate la punctul 
1a din prezentul articol și care este utilizată 
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pentru a accesa serviciile online menționate 
la articolul 5;

pentru a accesa serviciile online menționate 
la articolul 5;

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

Această modificare pentru asigurarea consecvenței se datorează introducerii conceptului de 
autentificare, care desemnează procesul mai general, identificarea fiind o modalitate 
specifică ce presupune date de identificare.

Amendamentul 115
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „sistem de identificare electronică” 
înseamnă un sistem pentru identificarea 
electronică în care sunt emise mijloace de 
identificare electronică pentru persoanele 
menționate la punctul 1 din prezentul 
articol;

3. „sistem de autentificare electronică” 
înseamnă un sistem pentru autentificarea 
electronică în care sunt emise mijloace de 
autentificare electronică pentru persoanele 
menționate la punctul 1 din prezentul 
articol;

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

Această modificare pentru asigurarea consecvenței se datorează introducerii conceptului de 
autentificare, care desemnează procesul mai general, identificarea fiind o modalitate 
specifică ce presupune date de identificare.

Amendamentul 116
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a respecta terminologia creată în domeniul științific și în literatura aferentă care face 
diferența între autentificarea și identificarea electronică [a se vedea articolul 3 punctele(1a), 
(1b) și (1c)] și a aplica această terminologie și în cazul procesului de verificare a validității 
atributelor furnizate este necesar să se folosească un alt termen decât cel de „autentificare”. 
Validarea electronică a fost aleasă în conformitate cu formularea existentă la articolul 6 
alineatul (1) litera (d).

Amendamentul 117
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „date de identificare” înseamnă orice 
set de atribute a căror cunoaștere permite 
identificarea unei persoane fizice unice, 
spre exemplu combinația dintre nume și 
adresa de domiciliu sau nume și data 
nașterii sau orice informație pe baza 
căreia se pot obține informațiile 
respective, de exemplu un număr de 
pașaport sau un număr personal unic;

Or. en

Justificare

Această definiție descrie datele de identificare într-un mod funcțional. S-a evitat în mod 
intenționat o listă exhaustivă a atributelor, deoarece statele membre pot să aleagă diferite 
atribute pe care să le considere obligatorii pentru o identificare clară și lipsită de 
ambiguități.
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Amendamentul 118
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. „emitent” înseamnă o entitate care 
garantează validitatea unui atribut sau 
mai multor atribute ale unei persoane 
prin emiterea unui mijloc de identificare 
electronică pentru un deținător;

Or. en

Justificare

Definiție necesară pentru ca emitenții să fie vizați direct de cerințele de protecție a datelor, a 
se vedea articolul 4a de mai jos.

Amendamentul 119
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4c. „serviciu de validare” înseamnă o 
entitate responsabilă pentru posibilitatea 
de autentificare asigurată de un stat 
membru care notifică în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (1) litera (d);

Or. en

Justificare

Definiție necesară pentru ca serviciile de validare să fie vizate direct de cerințele de protecție 
a datelor, a se vedea articolul 4a de mai jos.

Amendamentul 120
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4d. „deținător” înseamnă o persoană 
fizică sau juridică căreia i se emite un 
mijloc de identificare electronică;

Or. en

Justificare

Definiția lipsea.

Amendamentul 121
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4e. „beneficiar” înseamnă o persoană 
fizică sau juridică ale cărei atribute sunt 
verificate de deținătorul unui mijloc de 
identificare electronică;

Or. en

Justificare

Propunerea făcea referire deja la beneficiari la articolul 1 litera (d) fără a include o definiție 
adecvată.

Amendamentul 122
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) nu există posibilitatea ca semnatarul 
să înțeleagă greșit tranzacția de creare a 
semnăturii și să ofere în mod involuntar 
accesul la semnătura sa oricărei alte părți 
terțe; precum și

Or. en
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Amendamentul 123
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Eliminarea expresiei „exclusiv sub controlul său” pare a fi necesară pentru a asigura o mai 
mare flexibilitate a dispoziției și a permite semnătura prin împuternicire.

Amendamentul 124
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Amendamentul 125
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

10. „certificat” înseamnă o atestare 
electronică care face legătura între datele 
de validare a semnăturilor și o persoană 
fizică sau între datele de validare a 
sigiliilor și o persoană juridică și confirmă 
acele date ca fiind ale persoanei respective;

Or. fr

Justificare

Modificare de ordin redacțional.

Amendamentul 126
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 127
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 128
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.
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Amendamentul 129
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „prestator de servicii de asigurare a 
încrederii” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică care prestează unul sau mai multe 
servicii de asigurare a încrederii;

14. „prestator de servicii de asigurare a 
încrederii” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică care prestează unul sau mai multe 
servicii de asigurare a încrederii, astfel 
cum sunt definite în prezentul 
regulament;

Or. en

Justificare

Se elimină ambiguitatea în legătură cu serviciile de asigurare a încrederii din sectorul 
financiar, spre exemplu.

Amendamentul 130
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat” înseamnă un 
prestator de servicii de asigurare a 
încrederii care îndeplinește cerințele 
prevăzute în prezentul regulament;

eliminat

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 131
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „dispozitiv de creare a semnăturilor 
electronice calificat” înseamnă un 
dispozitiv de creare a semnăturilor 
electronice care îndeplinește cerințele 
prevăzute în anexa II;

eliminat

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 132
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

21. „sigiliu electronic avansat” înseamnă 
un sigiliu electronic care îndeplinește 
următoarele cerințe:

eliminat

(a) face trimitere exclusiv la creatorul 
sigiliului;
(b) permite identificarea creatorului 
sigiliului;
(c) este creat utilizând date de creare a 
sigiliilor electronice pe care creatorul 
sigiliului le poate utiliza sub controlul 
său, cu un nivel ridicat de încredere, 
pentru crearea sigiliilor electronice; 
precum și
(d) este legat de datele la care se 
raportează astfel încât orice modificare 
ulterioară a datelor poate fi detectată;
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Or. en

Justificare

Se pare că sigiliile electronice au fost adăugate de Comisia Europeană în cuprinsul acestui 
regulament pentru a crea la nivel juridic un tip de autentificare pentru persoanele juridice 
care nu exista până atunci. Se pune întrebarea dacă există deja o soluție tehnică și dacă 
aceasta s-ar putea dezvolta de la sine, precum și dacă sunt necesare în această etapă 
specificații juridice cu privire la cerințele tehnice aferente acesteia.

Amendamentul 133
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 134
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

24. „certificat calificat pentru sigiliu 
electronic” înseamnă o atestare care este 
utilizată pentru a susține un sigiliu 
electronic, este emisă de un prestator de 
servicii de asigurare a încrederii calificat 

eliminat
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și îndeplinește cerințele prevăzute în 
anexa III;

(Această modificare se aplică întregului
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 135
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. „marcă temporală electronică 
calificată” înseamnă o marcă temporală 
electronică care îndeplinește cerințele 
prevăzute la articolul 33;

eliminat

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 136
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

29. „serviciu de distribuție electronică 
calificat” înseamnă un serviciu de 
distribuție electronică care îndeplinește 

eliminat
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cerințele prevăzute la articolul 36;
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 137
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 138
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „certificat calificat pentru 
autentificarea unui site internet” 
înseamnă o atestare care face posibilă 

eliminat
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autentificarea unui site internet, face 
legătura între site-ul internet și persoana 
căreia i s-a emis certificatul (de către un 
prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat) și îndeplinește 
cerințele prevăzute în anexa IV;

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 139
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 140
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Prelucrarea și protecția datelor
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(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii, emitenții, serviciile de validare, 
beneficiarii și organismele de 
supraveghere asigură prelucrarea corectă 
și legală în conformitate cu Directiva 
95/46/CE în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal.
(2) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii, emitenții și serviciile de 
validare prelucrează datele cu caracter 
personal în conformitate cu Directiva 
95/46/CE. Această prelucrare este limitată 
strict la datele minime necesare pentru 
emiterea și menținerea unui mijloc de 
identificare electronică sau a unui 
certificat electronic, pentru validarea unei 
autentificări electronice sau pentru 
prestarea unui serviciu de asigurare a 
încrederii.
(3) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii, emitenții și serviciile de 
validare garantează confidențialitatea și 
integritatea datelor referitoare la 
persoana căreia îi este emis mijlocul de 
identificare electronică sau îi este furnizat 
serviciul.
(4) Fără să aducă atingere efectului 
juridic acordat pseudonimelor în temeiul 
legislației naționale, statele membre nu 
împiedică emitenții să indice în mijloacele 
de autentificare electronică un pseudonim 
în locul sau pe lângă numele 
deținătorului și nu împiedică prestatorii 
de servicii de asigurare a încrederii să 
indice în certificatele pentru semnăturile 
electronice un pseudonim în locul 
numelui semnatarului.
(5) Serviciile de validare nu trebuie să 
colecteze sau să păstreze datele o perioadă 
de timp mai lungă decât este necesar 
pentru procesul de validare. Serviciile de 
validare nu trebuie să creeze profiluri ale 
semnatarilor, beneficiarilor sau oricăror 
alte tipuri de clienți. Registrele pot fi 
păstrate în scopul detectării fraudei și 
intruziunilor, dar nu mai mult de 90 de 
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zile.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Recunoașterea și acceptarea reciprocă Recunoașterea reciprocă

Or. en

Amendamentul 142
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Atunci când este necesară o 
autentificare electronică care utilizează un 
mijloc de autentificare electronică în 
temeiul legislației naționale sau al 
practicii administrative naționale pentru a 
accesa un serviciu online, un mijloc 
notificat de autentificare electronică cu un 
nivel similar sau mai ridicat de securitate 
emis într-un alt stat membru este 
recunoscut în temeiul legislației naționale 
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articolul 7 sunt recunoscute și acceptate în 
scopul accesării acestui serviciu.

sau al practicii administrative naționale 
pentru a accesa un serviciu online din 
același sector. În plus, orice mijloace de 
autentificare electronică emise în alt stat 
membru care intră sub incidența unui 
sistem inclus în lista publicată de Comisie 
în conformitate cu procedura menționată la 
articolul 7 sunt recunoscute și acceptate în 
scopul accesării acestui serviciu.

(2) Un stat membru poate limita 
recunoașterea și acceptarea mijloacelor 
notificate de autentificare electronică la 
un sector specific sau la mai multe 
sectoare specifice.
(3) Un stat membru poate suspenda 
recunoașterea și acceptarea mijloacelor 
de autentificare electronică în cazul în 
care există riscuri la adresa securității, 
inclusiv în cazul emiterii de certificate 
unor impostori sau al vulnerabilității 
tehnice a mecanismului.

Or. en

Justificare

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 
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.

Amendamentul 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 144
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când este necesară o identificare 
electronică care utilizează un mijloc de 
identificare electronică și o autentificare în 
temeiul legislației naționale sau al practicii 
administrative naționale pentru a accesa un 
serviciu public online într-un stat 
membru, mijloacele de identificare 
electronică emise în alt stat membru care 
intră sub incidența unui sistem care este
inclus în lista publicată de Comisie în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 7 sunt recunoscute în primul stat 
membru în scopul accesării respectivului
serviciu online, cu condiția ca aceste 
mijloace de identificare electronică să 
corespundă unui nivel similar sau mai 
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ridicat de asigurare a identității în raport 
cu nivelul de asigurare a identității 
necesar pentru accesarea respectivului 
serviciu online în primul stat membru.

Or. en

Amendamentul 145
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

S-au făcut clarificări și se propune eliminarea termenului „acceptate”, întrucât nu este clară 
diferența legală dintre acceptat și recunoscut și termenul pare redundant. Totodată, statele 
membre ar trebui să dispună de un termen în care să ia măsurile necesare pentru 
recunoașterea altor sisteme de identificare după notificarea și publicarea lor. Nivelurile de 
securitate ar trebui să fie similare sau mai ridicate pentru a evita o situație în care se impune 
nivelul cel mai scăzut.

Amendamentul 146
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Atunci când este disponibilă o identificare 
electronică care utilizează un mijloc de 
identificare electronică și o autentificare în 
temeiul legislației naționale sau al practicii 
administrative naționale pentru a accesa un 
serviciu online, orice mijloace de 
identificare electronică emise în alt stat 
membru care intră sub incidența unui 
sistem inclus în lista publicată de Comisie 
în conformitate cu procedura de 
coordonare bazată pe neutralitatea 
tehnologică menționată la articolul 7 și al 
căror nivel de securitate este similar sau 
mai ridicat în raport cu nivelul de 
securitate necesar pentru accesarea 
respectivului serviciu sunt recunoscute și 
acceptate în scopul accesării acestui 
serviciu.

Or. en

Amendamentul 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 148
Marita Ulvskog
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot menține și utiliza în 
temeiul legislației lor naționale propriile 
sisteme de identificare pentru serviciile 
online care nu sunt incluse în lista 
menționată la paragraful 2.

Or. en

Amendamentul 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot furniza, în mod 
voluntar, sisteme de identificare 
electronică cetățenilor unui alt stat 
membru, în temeiul legislației naționale.
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Or. en

Amendamentul 151
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Condiții de notificare a sistemelor de 
identificare electronică

Condiții de notificare a sistemelor de 
autentificare sau identificare electronică

Or. en

Amendamentul 152
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemele de identificare electronică 
sunt eligibile pentru notificare în temeiul 
articolului 7, în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(1) Sistemele de autentificare sau
identificare electronică sunt eligibile pentru 
notificare în temeiul articolului 7, în cazul 
în care sunt îndeplinite toate condițiile de 
mai jos:

Or. en

Amendamentul 153
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemele de identificare electronică 
sunt eligibile pentru notificare în temeiul 
articolului 7, în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(1) Un sistem de identificare electronică 
este eligibil pentru notificare în temeiul 
articolului 7, în cazul în care sunt 
îndeplinite toate condițiile de mai jos:

Or. en

Amendamentul 154
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Un sistem privat ar trebui, în principiu, să poată fi notificat dacă este recunoscut de un stat 
membru.

Amendamentul 155
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) mijloacele de identificare electronică 
sunt emise:

Or. en

Amendamentul 156
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 157
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) mijloacele de identificare electronică 
sunt emise:

(i) de către statul membru care notifică,
(ii) sub mandatul statului membru care 
notifică, sau
(iii) în mod independent de statul membru 
care notifică, cu condiția să fie 
recunoscute de către statul membru 
respectiv;

Or. en

Amendamentul 158
Pilar del Castillo Vera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) mijloacele de identificare electronică 
sunt instituite prin lege ca document 
oficial și identificator național în statul 
membru care notifică;

Or. en

Amendamentul 159
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) mijloacele de identificare electronică 
pot fi utilizate pentru a accesa cel puțin 

(b) mijloacele de identificare electronică 
din cadrul sistemului respectiv pot fi 
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serviciile publice care necesită 
identificarea electronică în statul membru 
care notifică;

utilizate pentru a accesa cel puțin un 
serviciu furnizat de un organism din 
sectorul public care necesită identificarea 
electronică în statul membru care notifică;

Or. en

Amendamentul 160
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 161
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sistemul de identificare electronică 
îndeplinește cerințele modelului de 
interoperabilitate în conformitate cu 
articolul 8;

Or. en

Amendamentul 162
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) statul membru care notifică se asigură 
că datele de identificare a persoanelor sunt 

(c) statul membru care notifică se asigură 
că datele de identificare a persoanelor sunt 



PE510.784v01-00 64/163 AM\936276RO.doc

RO

atribuite fără ambiguitate persoanei fizice 
sau juridice menționate la articolul 3 
alineatul (1);

atribuite la un nivel suficient de ridicat în 
raport cu nivelul respectiv de asigurare a
identității persoanei fizice sau juridice 
menționate la articolul 3 alineatul (1) în 
momentul emiterii mijloacelor de 
identificare electronică în cadrul 
sistemului respectiv;

Or. en

Amendamentul 163
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) statul membru care notifică se asigură 
că există un mecanism care să garanteze 
faptul că datele de autentificare verifică
fără ambiguitate dovezile de autentificare 
relevante ale persoanei fizice sau juridice 
menționate la articolul 3 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 164
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 165
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) entitatea care emite mijloacele de 
identificare electronică în cadrul 
sistemului respectiv se asigură că datele 
de identificare a persoanelor menționate 
la litera (c) sunt atribuite, la un nivel 
suficient de ridicat în raport cu nivelul 
respectiv de asigurare a identității, 
mijloacelor de identificare electronică în 
momentul emiterii mijloacelor de 
identificare electronică;

Or. en

Amendamentul 166
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) statul membru care notifică asigură 
disponibilitatea unei posibilități de 
autentificare în mod gratuit. Statul 
membru care notifică asigură 
disponibilitatea serviciilor de autentificare
online „end-to-end”, disponibile pe baza 
standardelor deschise pentru uzul 
beneficiarilor în scopul validării datelor
de autentificare sau identificare personală 
primite în formă electronică. Statele 
membre depun eforturi pentru a face 
posibilă autentificarea electronică 
necorelată. În acest scop, statele membre 
trebuie fie să furnizeze o posibilitate de 
autentificare online, fie să pună la 
dispoziție toate specificațiile și dispozițiile 
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compromise în cauză și informează 
celelalte state membre și Comisia în 
temeiul articolului 7;

de referință privind implementarea pentru 
ca beneficiarii să poată verifica o 
autentificare sau o identificare 
electronică depunând un efort 
proporțional.
Dacă un stat membru constată că un
sistem de identificare notificat sau o 
posibilitate de autentificare este încălcată 
sau parțial compromisă, atunci, indiferent 
dacă sistemul sau posibilitatea respectivă 
sunt gestionate sub responsabilitatea sa 
sau sub cea a unui alt stat membru, statul 
membru în cauză notifică imediat 
Comisiei și celorlalte state membre 
compromiterea securității în conformitate 
cu articolul 7. Statele membre suspendă 
sau revocă utilizarea sistemului de 
identificare notificat sau a posibilității de 
autentificare sau a părților compromise în 
cauză; această notificare este transmisă 
celorlalte părți afectate, în conformitate 
cu obligațiile prevăzute la articolul 15 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

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 
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.
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Amendamentul 167
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) statul membru care notifică asigură 
disponibilitatea unei posibilități de 
autentificare online, în orice moment și 
gratuit, astfel încât orice beneficiar stabilit 
în afara teritoriului statului membru 
respectiv să poată valida datele de 
identificare personală primite în formă 
electronică. O astfel de autentificare este 
pusă la dispoziție în mod gratuit în 
momentul accesării unui serviciu online 
furnizat de un organism din sectorul 
public. Statele membre nu impun în mod 
necuvenit nicio cerință tehnică specifică 
beneficiarilor stabiliți în afara teritoriului 
lor care intenționează să efectueze o astfel 
de autentificare.

Or. en

Amendamentul 168
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) statul membru care notifică asigură 
disponibilitatea unei posibilități de 
autentificare online, în orice moment și 
gratuit, astfel încât orice beneficiar să poată 
valida datele de identificare personală 
primite în formă electronică. Statele 
membre nu impun nicio cerință tehnică 
specifică beneficiarilor stabiliți în afara 
teritoriului lor care intenționează să 
efectueze o astfel de autentificare. În cazul 

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

beneficiarilor stabiliți în afara teritoriului 
lor care intenționează să efectueze o astfel 
de autentificare. În cazul în care fie 
sistemul de identificare notificat, fie 
posibilitatea de autentificare este încălcată 
sau parțial compromisă, statele membre 
suspendă sau revocă imediat sistemul de 
identificare notificat, posibilitatea de 
autentificare sau părțile compromise în 
cauză și informează celelalte state membre 
și Comisia în temeiul articolului 7;

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 169
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) statul membru care notifică asigură 
disponibilitatea autentificării online, 
astfel încât orice beneficiar stabilit în 
afara teritoriului statului membru 
respectiv să poată valida datele de 
identificare personală primite în formă 
electronică. O astfel de autentificare este 
pusă la dispoziție în mod gratuit în 
momentul accesării unui serviciu online 
furnizat de un organism din sectorul 
public. Statele membre nu impun în mod 
necuvenit nicio cerință tehnică specifică 
beneficiarilor care intenționează să 
efectueze o astfel de autentificare;

Or. en
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Amendamentul 170
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) serviciile de validare trebuie să 
furnizeze, la discreția deținătorului, o 
dovadă semnată sau sigilată a atributelor 
selectate de deținător.
În cazul unei autentificări anonime, 
dovada furnizată nu trebuie să poată fi 
corelată cu deținătorul sau cu orice altă 
dovadă sau atribut personal furnizat.
În cazul unei autentificări electronice 
specifice unui context, corelarea este 
permisă numai în respectivul context 
specific;

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 171
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) serviciul de validare menționat la 
litera (d) respectă principiul minimizării 
datelor și poate colecta sau păstra date 
numai în scopul efectuării validării. Nu 
este permis ca serviciul de validare să 
creeze profiluri ale semnatarilor, 
beneficiarilor sau oricăror alte tipuri de 
clienți;

Or. en

Amendamentul 172
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) statul membru care notifică asigură:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 173
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) faptul că datele furnizate pentru 
mijlocul de autentificare electronică 
verifică fără ambiguitate atributele unei 
persoane fizice sau juridice unice și

Or. en
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Amendamentul 174
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Atribuirea nu trebuie să fie, în toate cazurile, lipsită de ambiguitate. A se vedea 
amendamentele precedente.

Amendamentul 175
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 176
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre care notifică un sistem 
de identificare electronică înaintează 
Comisiei următoarele informații și, fără 

(1) Statele membre care notifică un sistem 
de autentificare sau identificare 
electronică înaintează Comisiei 
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întârzieri nejustificate, orice modificări 
ulterioare ale acestora:

următoarele informații și, fără întârzieri 
nejustificate, orice modificări ulterioare ale 
acestora:

Or. en

Amendamentul 177
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o descriere a sistemului de identificare 
electronică notificat, inclusiv nivelurile 
sale de asigurare a identității;

Or. en

Amendamentul 178
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 179
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 180
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritățile responsabile pentru sistemul 
de identificare electronică notificat;

(b) autoritățile responsabile pentru sistemul 
de autentificare sau identificare 
electronică notificat;

Or. en

Amendamentul 181
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritățile responsabile pentru sistemul 
de identificare electronică notificat;

(b) autoritatea sau autoritățile responsabile 
pentru sistemul de identificare electronică 
notificat;

Or. en

Amendamentul 182
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) informații cu privire la entitatea sau 
entitățile care gestionează verificarea 
datelor de identificare personală;

Or. en

Amendamentul 183
Amelia Andersdotter

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

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

(c) informații cu privire la cine gestionează 
înregistrarea atributelor adecvate;

Or. en

Amendamentul 184
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 185
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o descriere a modului în care 
cerințele cadrului de interoperabilitate 
menționat la articolul 8 sunt îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 186
Jürgen Creutzmann

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

(d) o descriere a posibilității de 
autentificare;

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

Or. en

Amendamentul 187
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a posibilității de 
autentificare;

(d) o descriere a posibilității de 
autentificare menționate la articolul 6 
alineatul (1) litera (d);

Or. en

Amendamentul 188
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 189
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) asigurări verificabile ale unui sistem 
de audit privind securitatea pentru 
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identificarea electronică, în conformitate 
cu cerințele prevăzute la articolul 16 
alineatul (1).

Or. en

[A se vedea amendamentele la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 16 alineatul (1).]

Justificare

Amendament necesar pentru a asigura că toate sistemele notificate fac în mod efectiv obiectul 
unui audit independent, realizat de părți terțe. A se vedea și amendamentul la articolul 8 
alineatul (2) și la articolul 16 alineatul (1).

Amendamentul 190
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Un site internet ar fi, probabil, mai accesibil pentru utilizatori.

Amendamentul 191
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care Comisia primește o 
notificare după expirarea perioadei 
menționate la alineatul (2), aceasta 

(3) În cazul în care Comisia primește o 
notificare după expirarea perioadei 
menționate la alineatul (2), aceasta publică 
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modifică lista în termen de trei luni. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
amendamentele la lista menționată la 
alineatul (2) în termen de o lună de la data 
primirii notificării respective.

Or. en

Amendamentul 192
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 193
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Răspundere

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 194
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 195
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Coordonare Interoperabilitate și coordonare

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 196
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Coordonare Coordonare și interoperabilitate

Or. en

Justificare

Modelul de interoperabilitate va reprezenta cheia succesului regulamentului. Este necesară 
continuarea discuțiilor între statele membre pentru a stabili ce trebuie să includă și cum ar 
trebui să funcționeze această interoperabilitate. 

Amendamentul 197
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatele 1, 1 a (nou), 1 b (nou), 1 c (nou), 1 d (nou) și 1 e (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Infrastructurile naționale de 
identificare electronică trebuie să prevadă 
interoperabilitatea cu infrastructurile de 
identificare electronică ale altor state 
membre. Interoperabilitatea dintre 
infrastructurile naționale de identificare 
electronică este asigurată prin 
intermediul unui model de 
interoperabilitate.
(1a) Modelul de interoperabilitate include 
cerințele tehnice minime necesare, 
standardele de securitate operaționale 
comune și nivelurile de asigurare a 
identității și standardele pe baza cărora 
statele membre își vor proiecta sistemul, 
certificarea și guvernanța la nivel 
național. 
(1b) Modelul de interoperabilitate:
(i) asigură neutralitatea tehnologică;
(ii) respectă caracterul privat al sistemului 
de la proiectarea lui;
(iii) garantează că datele personale sunt 
prelucrate în conformitate cu Directiva 
95/46/CE.
(1c) Până la data de [a se introduce data], 
pentru a stabili condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a alineatelor (1), (1a) 
și (1b), Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare privind standardele, protocoalele 
pentru modelul de interoperabilitate și 
nivelurile de asigurare a identității.
(1d) Statele membre cooperează pentru a 
asigura interoperabilitatea mijloacelor de 
identificare electronică care intră sub 
incidența unui sistem notificat de 
identificare electronică și pentru a spori 
securitatea acestora.

(1e) Cooperarea dintre statele membre 
constă în:
(i) schimburi de informații, de experiență 
și de bune practici privind sistemele de 
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identificare electronică;
(ii) evaluare inter pares cu privire la 
sistemele de identificare electronică;
(iii) analizarea progreselor relevante din 
domeniul identificării electronice.

Or. en

Amendamentul 198
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre cooperează pentru a 
asigura interoperabilitatea mijloacelor de 
identificare electronică care intră sub 
incidența unui sistem notificat și pentru a 
spori securitatea acestora. Standardele de 
interoperabilitate, precum și algoritmii 
criptografici, protocoalele și standardele-
cheie de management sunt publice. Toate 
rapoartele de audit și toate notificările de 
nerespectare a obligațiilor sunt publicate 
respectând perioada prevăzută pentru o 
publicare responsabilă stabilită la 
articolul 15 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Transparența, răspunderea și publicarea responsabilă asigură posibilitatea unor remedieri 
rapide ale problemelor de securitate și încrederea în sistem.

Amendamentul 199
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 200
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, modalitățile 
necesare pentru a facilita cooperarea între 
statele membre menționate la alineatul (1), 
în vederea stimulării unui nivel ridicat de 
încredere și securitate corespunzător 
gradului de risc. Actele respective de 
punere în aplicare se referă, în special, la 
schimbul de informații, de experiență și 
de bune practici privind sistemele de 
identificare electronică, evaluarea inter 
pares a sistemelor de identificare 
electronică notificate și examinarea 
evoluțiilor relevante care au loc în 
sectorul identificării electronice de către 
autoritățile competente ale statelor 
membre. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 

(2) Comisia stabilește, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, modalitățile 
necesare pentru a facilita cooperarea între 
statele membre menționate la alineatele 
(1d) și (1e), în vederea stimulării unui nivel 
ridicat de încredere și securitate 
corespunzător gradului de risc.
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articolul 39 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 201
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, modalitățile 
necesare pentru a facilita cooperarea între 
statele membre menționate la alineatul (1), 
în vederea stimulării unui nivel ridicat de 
încredere și securitate corespunzător 
gradului de risc. Actele respective de 
punere în aplicare se referă, în special, la 
schimbul de informații, de experiență și de 
bune practici privind sistemele de 
identificare electronică, evaluarea inter 
pares a sistemelor de identificare 
electronică notificate și examinarea 
evoluțiilor relevante care au loc în sectorul 
identificării electronice de către autoritățile 
competente ale statelor membre. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

(2) Comisia stabilește, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, modalitățile 
necesare pentru a facilita cooperarea între 
statele membre, precum și mecanismele de 
publicare și de evaluare inter pares,
menționate la alineatul (1), în vederea 
stimulării unui nivel ridicat de încredere și 
securitate corespunzător gradului de risc. 
Actele respective de punere în aplicare se 
referă, în special, la schimbul de informații, 
de experiență și de bune practici privind 
sistemele de identificare electronică, 
auditarea independentă, realizată de terțe 
părți, a sistemelor de identificare 
electronică notificate și examinarea 
evoluțiilor relevante care au loc în sectorul 
identificării electronice de către autoritățile 
competente ale statelor membre. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

Or. en

[A se vedea, de asemenea, articolul 7 alineatul (1) litera (f) (nouă)]

Justificare

Trebuie să se definească mai bine procedurile referitoare la evaluările inter pares. Auditarea 
independentă realizată de terțe părți, cum este cea necesară în cazul prestatorilor de servicii 
de asigurare a încrederii, reprezintă un mod mai fiabil de a asigura transparența și 
responsabilitatea în cadrul procedurilor de auditare a sistemelor notificate.

Amendamentul 202
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Acest mecanism specific de conformitate nu mai este necesar, deoarece acum cerințele 
tehnice sunt reglementate mai bine în cadrul regulamentului.

Amendamentul 203
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Actele de punere în aplicare 
menționate la alineatele (1a) și (2) din 
prezentul articol sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 204
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind facilitarea interoperabilității 
transfrontaliere a mijloacelor de 

(3) Comisia, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, stabilește standarde și 
cerințe tehnice privind interoperabilitatea 
transfrontalieră și securitatea mijloacelor 
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identificare electronică prin stabilirea de 
cerințe tehnice minime.

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 205
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 206
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii este răspunzător pentru orice 

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

daune directe cauzate oricărei persoane 
fizice sau juridice din cauza nerespectării 
obligațiilor prevăzute la articolul 15 
alineatul (1) sau în cazul în care 
prestatorul, din cauza unor probleme 
operaționale sau tehnice, emite un 
certificat sau altă dovadă de autentificare 
în mod incorect, în cazul în care emite un 
certificat sau altă dovadă de autentificare 
persoanei greșite sau în cazul în care 
emite un certificat sau o dovadă cu 
atribute incorecte.

Or. en

Justificare

Eșecurile catastrofale ale actualului sistem de certificare sunt datorate în mare parte faptului 
că autoritățile de certificare își declină orice responsabilitate în cadrul declarațiilor lor cu 
privire la practicile de certificare și pentru că operează cât mai ieftin posibil, concurând 
pentru cele mai mici prețuri. Reinstituirea răspunderii autorităților de certificare este 
singurul mod de a rezolva această problemă.

Amendamentul 207
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1



PE510.784v01-00 88/163 AM\936276RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 209
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 211
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Alineatul (2) se aplică mutatis 
mutandis în cazul în care acesta a 
garantat, conform articolului 11 alineatul 
(1) litera (b), respectarea cerințelor din 
prezentul regulament de către un 
prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat stabilit într-o țară 
terță, cu excepția cazului în care 
prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii calificat stabilit în Uniune 
poate dovedi că primul nu a acționat cu 
neglijență.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 212
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sub rezerva următoarelor condiții, 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii pot indica limitările privind 
utilizarea serviciilor atunci când:
(a) își informează clienții în prealabil și în 
mod corespunzător cu privire la 
respectivele limitări și
(b) respectivele limitări sunt ușor de 
recunoscut pentru părțile terțe.
În cazul în care prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii indică limitări 
privind utilizarea serviciilor pe care le 
oferă, conform primului alineat, aceștia 
nu sunt responsabili pentru daunele care 
depășesc limitările indicate.

Or. en

Amendamentul 214
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Legea aplicabilă serviciilor de 
asigurare a încrederii, în special în ceea 
ce privește litigiile, este legea statului 
membru în care este stabilită persoana 
care primește serviciul, dacă nu se 
stabilește altfel de comun acord de către 
furnizorul de servicii și beneficiar. 

Or. fr

Amendamentul 215
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Acordurile încheiate între prestatorii de 
servicii de asigurare a încrederii sau 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați și autoritățile 
responsabile de sistemele de identificare 
notificate ar trebui să stabilească limitele 
de răspundere.

Or. en

Amendamentul 216
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii din țări terțe

Prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii calificați din țări terțe

Or. en
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Amendamentul 217
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 218
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Aplicarea principiului reciprocității. 
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Amendamentul 219
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Serviciile de asigurare a încrederii 
furnizate de prestatori de servicii de 
asigurare a încrederii stabiliți într-o țară 
terță sunt recunoscute ca fiind echivalente 
din punct de vedere juridic cu serviciile
calificate de asigurare a încrederii furnizate 
de prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii calificați stabiliți pe teritoriul 
Uniunii în cazul în care serviciile de 
asigurare a încrederii originare din țara 
terță respectă cerințele relevante ale 
prezentului regulament, așa cum sunt 
stabilite de un organism de supraveghere 
dintr-un stat membru.

Or. en

Amendamentul 220
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Serviciile calificate de asigurare a 
încrederii și certificatele calificate
furnizate de prestatori de servicii de 
asigurare a încrederii calificați stabiliți într-
o țară terță sunt acceptate ca servicii
calificate de asigurare a încrederii și 
certificate calificate furnizate de prestatori
de servicii de asigurare a încrederii
calificați stabiliți pe teritoriul Uniunii în 
cazul în care serviciile calificate de 
asigurare a încrederii sau certificatele 
calificate originare din țara terță sunt 
recunoscute în cadrul unui acord dintre 

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

218 din TFUE.

Or. en

Justificare

Corectură lingvistică - calificați/calificate.

Amendamentul 221
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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 
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.

Amendamentul 222
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Cu trimitere la alineatul (1), aceste 
acorduri garantează că cerințele aplicabile 
serviciilor de asigurare a încrederii și 
certificatelor furnizate de prestatorii de 
servicii de asigurare a încrederii stabiliți pe 
teritoriul Uniunii sunt îndeplinite de 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii din țările terțe sau organizațiile 
internaționale, în special cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal, la 
securitate și la supraveghere, inclusiv în 
ceea ce privește cerința de deschidere 
prevăzută la articolul 8 și cerința privind 
răspunderea prevăzută la articolul 9.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul 223
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 224
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 11 eliminat
Prelucrarea și protecția datelor
(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii și organismele de supraveghere 
asigură prelucrarea corectă și legală în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal.
(2) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii prelucrează datele cu caracter 
personal în conformitate cu Directiva 
95/46/CE. Această prelucrare este limitată 
strict la datele minime necesare pentru 
emiterea și menținerea unui certificat sau 
pentru prestarea unui serviciu de 
asigurare a încrederii.
(3) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii garantează confidențialitatea și 
integritatea datelor referitoare la 
persoana căreia îi este furnizat serviciul 
de asigurare a încrederii.
(4) Fără să aducă atingere efectului 
juridic acordat pseudonimelor în temeiul 
legislației naționale, statele membre nu 
împiedică prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii să indice în 
certificatele pentru semnăturile 
electronice un pseudonim în loc de 
numele semnatarului.

Or. en

[A se vedea formularea propusă de la articolul 4a (nou)].

Justificare

Acest articol s-a mutat la articolul 4a (nou) și beneficiază acum de o formulare mai clară.
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Amendamentul 225
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii pun la dispoziția utilizatorilor 
informații privind colectarea, 
comunicarea și păstrarea datelor lor 
personale.

Or. en

Amendamentul 226
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii pun la dispoziția utilizatorilor 
mijloace de verificare a datelor lor 
personale și de exercitare a dreptului de 
protecție a datelor lor personale.

Or. en

Amendamentul 227
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 228
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap

Accesibilitatea pentru persoanele cu nevoi 
speciale

Or. en

Amendamentul 229
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Acest termen evită problema unei discuții despre ce reprezintă cu adevărat un handicap și 
evită, de asemenea, o formulare negativă a cerințelor speciale pe care utilizatorii, 
consumatorii și cetățenii le pot avea dintr-o varietate de motive.
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Amendamentul 230
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu este clar ce înseamnă în practică „ori de câte ori este posibil”:  când este teoretic posibil, 
tehnic posibil, financiar posibil? Potențialul de nesiguranță juridică este semnificativ și 
trebuie abordat.

Amendamentul 231
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatele 1 și 1 a (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre desemnează un 
organism de supraveghere stabilit pe 
teritoriul lor.

(1a) Statele membre notifică Comisiei 
denumirile și adresele organismelor lor 
respective de supraveghere desemnate.

Or. en

Amendamentul 232
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 233
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro
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Amendamentul 234
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Organismul de supraveghere, în 
măsura posibilului, se asigură că: 

Or. en

Amendamentul 235
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Organismul de supraveghere 
îndeplinește următoarele sarcini:

Or. en

Justificare

Exprimare mai concisă.

Amendamentul 236
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 237
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 238
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii stabiliți pe teritoriul statului 
membru care a efectuat desemnarea 
îndeplinesc cerințele prevăzute în 
prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 239
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Combinată cu litera precedentă. Redundantă.

Amendamentul 240
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) serviciile de asigurare a încrederii 
furnizate de prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii calificați îndeplinesc 
cerințele prevăzute în prezentul regulament
și

Or. en

Amendamentul 241
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 242
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 243
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă este cazul conform articolului 
10, îndeplinirea de către prestatorii de 
servicii de asigurare a încrederii stabiliți 
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pe teritoriul unor țări terțe și de către 
serviciile de asigurare a încrederii pe care 
le prestează a cerințelor aplicabile 
prevăzute în prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 244
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 245
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Clarificare referitoare la perioada adecvată de păstrare.

Amendamentul 246
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În scopul de a asigura continuitatea 
serviciului, organismul de supraveghere 
poate adopta dispoziții referitoare la 
planurile de încetare a serviciului în cazul 
în care prestatorii de servicii de asigurare 
a încrederii calificați își încetează 
activitatea.

Or. en

Amendamentul 247
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare organism de supraveghere 
prezintă Comisiei și statelor membre un 
raport anual privind activitățile de 
supraveghere din ultimul an calendaristic, 
până la sfârșitul primului trimestru al 
anului următor. Acesta include, cel puțin:

(3) Anual, până la 31 martie, fiecare 
organism de supraveghere prezintă 
Comisiei un raport anual privind 
activitățile sale din ultimul an 
calendaristic, împreună cu notificările de 
încălcare a obligațiilor primite de la 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii în conformitate cu articolul 15 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 248
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare organism de supraveghere 
prezintă Comisiei și statelor membre un 
raport anual privind activitățile de 
supraveghere din ultimul an calendaristic, 
până la sfârșitul primului trimestru al 
anului următor. Acesta include, cel puțin:

(3) Fiecare organism de supraveghere 
publică un raport anual privind activitățile 
de supraveghere din ultimul an 
calendaristic, până la sfârșitul primului 
trimestru al anului următor. Acesta include, 
cel puțin:

Or. en

Justificare

O transparență sporită va crește șansele de remediere a erorilor tehnice și de identificare a 
tehnologiilor nesigure utilizate pentru autentificare sau identificare. Este ușor ca un 
organism central de supraveghere, care primește oricum multe notificări, să le pună la 
dispoziția publicului, a cercetătorilor și a părților interesate.

Amendamentul 249
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informații privind activitățile sale de 
supraveghere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 250
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un rezumat al notificărilor încălcărilor 
primit de la prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii, în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (2);

eliminat
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Or. en

Amendamentul 251
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un rezumat al notificărilor încălcărilor 
primit de la prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii, în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (2);

(b) toate notificările încălcărilor primite de 
la prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii, în conformitate cu articolul 15 
alineatul (2);

Or. en

Justificare

O transparență sporită va crește șansele de remediere a erorilor tehnice și de identificare a 
tehnologiilor nesigure utilizate pentru autentificare sau identificare. Este ușor ca un 
organism central de supraveghere, care primește oricum multe notificări, să le pună la 
dispoziția publicului, a cercetătorilor și a părților interesate.

Amendamentul 252
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 253
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 254
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia pune la dispoziția statelor 
membre raportul anual menționat la 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 255
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Combinare cu alineatul (1).

Amendamentul 256
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 257
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Statele membre publică denumirile și 
adresele organismelor lor respective de
supraveghere desemnate.

Or. en

Justificare

O transparență sporită va crește șansele de remediere a erorilor tehnice și de identificare a 
tehnologiilor nesigure utilizate pentru autentificare sau identificare. Este ușor ca un 
organism central de supraveghere, care primește oricum multe notificări, să le pună la 
dispoziția publicului, a cercetătorilor și a părților interesate.

Amendamentul 258
Sajjad Karim

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

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

eliminat

Or. en

Justificare

Responsabilitatea organismului de supraveghere este doar de a se asigura că monitorizează 
performanța unui prestator de servicii și livrarea serviciului conform criteriilor și cerințelor 
prevăzute în prezentul regulament; organismul de supraveghere nu poate „garanta” că un 
prestator de servicii le îndeplinește, fapt care este de responsabilitatea prestatorului de 
servicii care furnizează serviciul.  Trebuie să ne asigurăm că există o delimitare clară între 
rolul corespunzător și responsabilitatea organismului de supraveghere și responsabilitatea 
prestatorului de servicii. Nu ar trebui să existe confuzie sau amestec între cele două.

Amendamentul 259
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Cuvântul „circumstanțe” este neclar și redundant.

Amendamentul 260
Sajjad Karim



AM\936276RO.doc 113/163 PE510.784v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Organismele de supraveghere 
cooperează cu scopul de a face schimb de 
bune practici.  Un organism de 
supraveghere, la cererea altui organism 
de supraveghere, oferă acestuia din urmă
asistență astfel încât activitățile să poată fi 
efectuate în mod coerent. Organismele de 
supraveghere cooperează și în cazul unei 
solicitări primite în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în 
ceea ce privește comercializarea 
produselor1. În plus, asistența reciprocă se 
poate referi, de asemenea, la solicitările de 
informații și la măsurile de supraveghere 
legate de rapoartele de evaluare a 
conformității menționate la articolele 15, 
16 și 17 din prezentul regulament.

______________
1 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

Or. en

Amendamentul 261
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele de supraveghere 
cooperează cu scopul de a face schimb de 
bune practici și de a-și oferi reciproc, în 
cel mai scurt timp, informații relevante și
asistență reciprocă, astfel încât activitățile 
să poată fi efectuate în mod coerent.
Asistența reciprocă vizează, în special,
solicitările de informații și măsurile de 
supraveghere, cum ar fi solicitările de a 

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

desfășura inspecții legate de auditurile de 
conformitate menționate la articolele 15, 
16 și 17.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 262
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Un organism de supraveghere căruia i 
se adresează o solicitare de asistență poate
refuza să îi dea curs în următoarele 
condiții:

Or. en

Amendamentul 263
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Exprimare mai concisă.

Amendamentul 264
Sajjad Karim
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu are competența de a trata 
solicitarea; sau

(a) organismul de supraveghere nu are 
competența de a furniza asistența 
solicitată;

Or. en

Amendamentul 265
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu are competența de a trata solicitarea; 
sau

(a) nu are experiența necesară pentru a 
trata solicitarea sau

Or. en

Justificare

Din articolul 13 rezultă clar că autoritatea de supraveghere este învestită cu competențele 
necesare pentru aceste acțiuni. Comisia ar fi trebuit să se refere la nivelul de experiență al 
autorității de supraveghere.

Amendamentul 266
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asistența solicitată nu este 
proporțională cu activitățile standard de 
supraveghere ale autorității de 
supraveghere; 

Or. en

Amendamentul 267
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 268
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) în cazul în care asistența solicitată ar 
contraveni prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 269
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 270
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

După caz, organismele de supraveghere pot
desfășura acțiuni comune de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Cuvântul „anchetă” pare să fie strâns legat de autoritățile de aplicare a legii. În plus, 
formularea „acțiuni comune” sugerează implicarea personalului din ambele organisme de 
supraveghere, deci termenul este redundant.

Amendamentul 271
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Organismul de supraveghere al statului 
membru în care urmează să aibă loc 
ancheta, în conformitate cu propria 

eliminat
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legislație națională, poate să delege 
misiuni de anchetă personalului 
organismului de supraveghere asistat. 
Aceste competențe pot fi exercitate doar 
sub îndrumarea și în prezența 
personalului din organismul de 
supraveghere-gazdă. Personalul 
organismului de supraveghere asistat este 
supus legislației naționale a organismului 
de supraveghere-gazdă. Organismul de 
supraveghere-gazdă își asumă 
responsabilitatea pentru acțiunile 
personalului organismului de 
supraveghere asistat.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 272
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en



AM\936276RO.doc 119/163 PE510.784v01-00

RO

Justificare

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

Amendamentul 273
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Regulamentul privind cerințele de acreditare și de supraveghere a pieței (765/2008) permite 
deja efectuarea de anchete, așa că referirile la anchete în acest context ar fi de natură să 
creeze confuzii și ar risca introducerea (i) unei dublări nenecesare și (ii) a unei cerințe mai 
oneroase și mai costisitoare decât cele stabilite și aplicabile deja în statele membre.

Amendamentul 274
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii care sunt stabiliți pe teritoriul 
Uniunii iau măsurile tehnice și 
organizatorice corespunzătoare pentru a 
gestiona riscurile pentru securitatea 
serviciilor de asigurare a încrederii pe care 
le prestează. Având în vedere stadiul actual 
al tehnologiei, aceste măsuri garantează că 
nivelul securității este corespunzător 

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

gradului de risc. Se iau măsuri pentru a 
preveni și minimiza impactul incidentelor 
legate de securitate și pentru a informa 
părțile interesate, inclusiv semnatarii și 
beneficiarii, cu privire la toate cazurile de 
încălcare a securității care îi pot afecta.
Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii trebuie, de asemenea, să ia 
imediat, pe cheltuială proprie, măsuri 
adecvate pentru a contracara orice riscuri 
noi și neprevăzute în materie de securitate 
și să restabilească nivelul de securitate 
normal al serviciului.

Or. en

Justificare

Cerința de a combate riscurile în materie de securitate și de a restabili nivelurile normale de 
securitate este preluată din considerentul 20 din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice. Eliminarea mențiunii 
„organism independent recunoscut” clarifică mai bine exigențele impuse acestui organism 
independent. A se vedea și amendamentul la articolul 16 alineatul (1).

Amendamentul 275
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prestatorii de servicii de asigurare a 
gestionează riscurile pentru securitatea 
serviciilor de asigurare a încrederii pe care 
le prestează în conformitate cu bunele 
practici și standardele existente în 
domeniu. Având în vedere cele mai 
recente evoluții tehnologice, orice astfel 
de măsuri garantează că nivelul securității 
este corespunzător gradului de risc. În 
special, se iau măsuri pentru a preveni și 
minimiza impactul incidentelor legate de 
securitate și pentru a informa părțile 
interesate cu privire la efectele negative ale 
oricăror incidente.
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Or. en

Amendamentul 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 277
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prestatorii de servicii de asigurare a Prestatorii de servicii de asigurare a 



PE510.784v01-00 122/163 AM\936276RO.doc

RO

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

încrederii care sunt stabiliți pe teritoriul 
Uniunii sau care prestează servicii în 
conformitate cu articolul 10 din prezentul 
regulament iau măsurile tehnice și 
organizatorice corespunzătoare pentru a 
gestiona riscurile pentru securitatea și 
rezistența serviciilor de asigurare a 
încrederii pe care le prestează. Având în 
vedere stadiul actual al tehnologiei, aceste 
măsuri garantează că nivelul securității este 
corespunzător gradului de risc. În special, 
se iau măsuri pentru a preveni și minimiza 
impactul incidentelor legate de securitate și 
pentru a informa părțile interesate cu 
privire la efectele negative ale oricăror 
incidente.

Or. en

Amendamentul 278
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fără a aduce atingere articolului 16 
alineatul (1), prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii prezintă
organismului de supraveghere un raport de 
evaluare a conformității întocmit de un 
organism de evaluare a conformității 
pentru a confirma faptul că au fost luate 
măsuri de securitate corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 279
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fără a aduce atingere articolului 16 
alineatul (1), orice prestator de servicii de 

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

asigurare a încrederii prezintă 
organismului de supraveghere, fără 
întârzieri nejustificate și cel târziu la 6 
luni de la începerea activităților sale, 
raportul unui audit privind conformitatea
efectuat de un organism independent 
recunoscut pentru a confirma faptul că au 
fost luate măsuri de securitate 
corespunzătoare.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 280
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fără a aduce atingere articolului 16 
alineatul (1), orice prestator de servicii de 
asigurare a încrederii publică raportul unui 
audit privind securitatea efectuat de un 
organism independent a cărui competență 
de a efectua auditul a fost demonstrată
pentru a confirma faptul că au fost luate 
măsuri de securitate corespunzătoare.

Or. en

(A se vedea și amendamentul la articolul 15 alineatul (1) primul paragraf.)

Justificare

Cerința de a combate riscurile în materie de securitate și de a restabili nivelurile normale de 
securitate este preluată din considerentul 20 din Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice. Eliminarea mențiunii 
„organism independent recunoscut” clarifică mai bine exigențele impuse acestui organism 
independent. A se vedea și amendamentul la articolul 16 alineatul (1).
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Amendamentul 281
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 282
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În caz de încălcare a securității rețelei, 
prestatorul unui serviciu de asigurare a 
încrederii trebuie să-i informeze pe 
semnatari și pe beneficiari și, atunci când 
riscul se află în afara sferei măsurilor 
care trebuie luate de prestatorul de 
servicii, trebuie să le indice remediile 
posibile, inclusiv costurile implicate.
Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii notifică, fără întârzieri 
nejustificate și, dacă este posibil, în termen 
de cel mult 24 de ore după ce au aflat, 
organismului de supraveghere competent, 
organismului național competent pentru 
securitatea informațiilor și, atunci când în 
incident sunt implicate date cu caracter 
personal, autorităților pentru protecția 
datelor, orice încălcare a securității sau 
pierdere a integrității care are un impact 
asupra serviciului de asigurare a încrederii 
prestat și asupra datelor cu caracter 
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personal păstrate de acesta. Ei notifică nu 
numai încălcările securității din sistemele 
lor proprii, ci orice încălcare a securității 
pe care o observă în sistemele altor 
prestatori de servicii de asigurare a 
încrederii.

Or. en

Justificare

Această definiție a încălcării securității și obligațiile care le revin prestatorilor de servicii de 
asigurare a încrederii sunt preluate de la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice. În plus, se 
clarifică faptul că încălcările care implică date cu caracter personal se notifică autorităților 
pentru protecția datelor din statele membre în cauză.

Amendamentul 283
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii notifică, fără întârzieri 
nejustificate după ce au aflat, organismului 
de supraveghere și, după caz, altor 
organisme relevante, precum
organismului național competent pentru 
securitatea informațiilor sau autorității
pentru protecția datelor, orice încălcare a 
securității sau pierdere a integrității care 
are un impact semnificativ asupra 
serviciului de asigurare a încrederii prestat 
și asupra datelor cu caracter personal 
păstrate de acesta.

Or. en

Amendamentul 284
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pot exista cazuri în care nu este necesar să se notifice toate autoritățile menționate. Un 
termen precis nu pare să fie oportun și nu este prevăzut nici în Propunerea Comisiei de 
directivă privind securitatea rețelelor informatice și a datelor. De asemenea, trimiterile la 
datele cu caracter personal sunt redundante, deoarece aceste notificări privind încălcările 
sunt reglementate în Propunerea de regulament general privind protecția datelor. Normele 
divergente sau care se suprapun ar putea genera confuzie și insecuritate juridică cu privire la 
obligațiile prestatorilor de servicii.

Amendamentul 285
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii notifică, fără întârzieri 
nejustificate și, dacă este posibil, în termen 
de cel mult 24 de ore după ce au aflat, 
organismului de supraveghere competent, 
organismului național competent pentru 
securitatea informațiilor și altor părți terțe 
relevante, precum autoritățile pentru 
protecția datelor, orice încălcare a 
securității sau pierdere a integrității care 

Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii notifică, fără întârzieri 
nejustificate și, dacă este posibil, în termen 
de cel mult 24 de ore după ce au aflat, 
confirmând faptul că s-a produs o 
încălcare, organismului de supraveghere 
competent, organismului național 
competent pentru securitatea informațiilor 
și altor părți terțe relevante, precum 
autoritățile pentru protecția datelor, orice 
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are un impact semnificativ asupra 
serviciului de asigurare a încrederii prestat 
și asupra datelor cu caracter personal 
păstrate de acesta.

încălcare a securității sau pierdere a 
integrității care are un impact semnificativ 
asupra serviciului de asigurare a încrederii 
prestat și asupra datelor cu caracter 
personal păstrate de acesta.

Or. en

Amendamentul 286
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 287
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 288
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Organismul de supraveghere în cauză 
informează, de asemenea, publicul sau 
solicită prestatorului de servicii de 
asigurare a încrederii să facă acest lucru.
Informarea se realizează în mod normal 
imediat ce este posibil; cu toate acestea, 
prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii poate solicita o amânare pentru 
a remedia aspectele vulnerabile. Dacă 
organismul de supraveghere aprobă 
amânarea, aceasta nu poate depăși 45 de 
zile, iar prestatorul de servicii de 
asigurare a încrederii trebuie să accepte 
să-i despăgubească pe toți beneficiarii, 
indiferent de unde se află pe glob, pentru 
pierderile suportate ca urmare directă a 
amânării notificării.

Or. en

Justificare

O transparență sporită va crește șansele de remediere a erorilor tehnice și de identificare a 
tehnologiilor nesigure utilizate pentru autentificare sau identificare. Este ușor ca un 
organism central de supraveghere, care primește oricum multe notificări, să le pună la 
dispoziția publicului, a cercetătorilor și a părților interesate.

Amendamentul 289
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\936276RO.doc 129/163 PE510.784v01-00

RO

încălcării servește interesului public.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 290
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 291
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de supraveghere 
furnizează ENISA și Comisiei, o dată pe 
an, un rezumat al notificărilor 
încălcărilor primite de la prestatorii de 
servicii de asigurare a încrederii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 292
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de supraveghere furnizează 
ENISA și Comisiei, o dată pe an, un 
rezumat al notificărilor încălcărilor primite 
de la prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii.

(3) Organismul de supraveghere furnizează 
Agenției Europene pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor
(ENISA) și Comisiei, o dată pe an, un 
rezumat al notificărilor încălcărilor primite 
de la prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii.

Or. fr

Justificare

Precizare de redactare pentru a descuraja utilizarea acronimelor.

Amendamentul 293
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În scopul punerii în aplicare a 
alineatelor (1) și (2), organismul de 
supraveghere competent are competența de 
a emite instrucțiuni obligatorii pentru 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii. Organismul de supraveghere ar 
trebuie să coordoneze aceste instrucțiuni 
obligatorii cu alte organisme de 
reglementare relevante care 
supraveghează alte activități ale 
prestatorului de servicii de asigurare a 
încrederii decât prestarea de servicii de 
asigurare a încrederii.

Or. en

Amendamentul 294
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4



AM\936276RO.doc 131/163 PE510.784v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) În scopul punerii în aplicare a 
alineatelor (1) și (2), organismul de 
supraveghere are competența de a impune 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii să ia măsurile necesare pentru a 
putea îndeplini aceste cerințe.

Or. en

Amendamentul 295
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a crește încrederea în sistem, este important ca și organismele de supraveghere să fie 
trase la răspundere pentru recomandările pe care le emit pentru prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii.

Amendamentul 296
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii.

Or. en

Amendamentul 297
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă dispozițiile de la prezentul 
articol nu pot fi puse în aplicare suficient 
într-un anumit context tehnologic, 
Comisia sau orice altă parte interesată 
poate solicita o clarificare prin 
mecanismul de adoptare a cerințelor 
tehnologice prevăzut în capitolul IIIa.

Or. en

Justificare

Dispozițiile care nu sunt incluse în mod explicit de legislatori în regulament sunt probabil de 
natură tehnică. Dacă legislatorii modifică legislația după adoptare se va crea insecuritate 
juridică. Mecanismul prevăzut în capitolul 3a (nou) garantează că deciziile tehnice sunt 
adoptate la nivel tehnic într-un cadru în care poate participa o gamă largă de părți 
interesate, într-un mod favorabil incluziunii, asigurându-se totodată că integritatea politică a 
dosarului legislativ rămâne intactă.

Amendamentul 298
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Având în vedere mecanismul prevăzut în capitolul 3a (nou), această dispoziție devine inutilă.

Amendamentul 299
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Combinat cu următorul alineat.

Amendamentul 300
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia poate defini mai precis măsurile 
menționate la alineatul (1), precum și 
formatele și procedurile, inclusiv 
termenele, aplicabile în sensul alineatului 
(2). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 301
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziție devine inutilă, având în vedere mecanismul menționat în capitolul 3a 
(nou), care prevede codificarea cerințelor tehnice de către persoanele calificate din punct de 
vedere tehnic din instituțiile care stabilesc standarde.

Amendamentul 302
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Este important ca prezentul regulament să fie conform cu bunele practici și cu standardele 
pentru ca sistemul/cadrul de reglementare al UE să nu fie considerat inutil de împovărător și 
de costisitor în detrimentul inovării și al prestării serviciilor.
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Amendamentul 303
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 304
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii sunt auditați o dată pe an de 
către un organism independent a cărui 
competență de a efectua auditul a fost 
demonstrată pentru a se confirma că atât 
ei, cât și serviciile de asigurare a încrederii 
pe care le prestează îndeplinesc cerințele 
stabilite în prezentul regulament, publică
raportul care rezultă în urma auditului 
privind securitatea și îl transmit 
organismului de supraveghere. În cazul
în care auditul poate conține informații 
comerciale confidențiale, publicarea 
secțiunilor sensibile poate fi amânată de 
organismul de supraveghere cu cel mult 
un an.
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Or. en

Justificare

Eliminarea mențiunii „organism independent recunoscut” clarifică mai bine exigențele 
impuse acestui organism independent. A se vedea și amendamentul la articolul 15 alineatul 
(1). Transparența privind auditurile va permite unei comunități mai largi de cercetători din 
domeniul securității să asigure cel mai înalt nivel de răspundere și de securitate în privința 
serviciilor prestate.

Amendamentul 305
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt auditați de către un 
organism independent recunoscut o dată la 
doi ani și după efectuarea unor modificări 
tehnologice sau organizaționale 
semnificative pentru a se confirma că atât 
ei, cât și serviciile calificate de asigurare a 
încrederii pe care le prestează îndeplinesc 
cerințele stabilite în prezentul regulament 
și prezintă organismului de supraveghere 
raportul care rezultă în urma auditului 
privind conformitatea.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 306
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt auditați de către un 
organism independent recunoscut o dată pe 
an pentru a se confirma că atât ei, cât și 
serviciile calificate de asigurare a încrederii 
pe care le prestează îndeplinesc cerințele 
stabilite în prezentul regulament și prezintă 
organismului de supraveghere raportul care 
rezultă în urma auditului privind 
securitatea. În cazul în care, după trei ani 
de existență, rapoartele anuale de audit 
nu conțin rezerve, auditurile menționate 
la prezentul alineat se realizează numai o 
dată la doi ani.

Or. fr

Justificare

Propunere de extindere a intervalului dintre audituri pentru a reduce costurile pe care 
trebuie să le suporte prestatorii de servicii de asigurare a încrederii calificați.

Amendamentul 307
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați sunt auditați anual de 
către un organism de evaluare a 
conformității, suportând costurile 
aferente, pentru a se confirma că atât ei, 
cât și serviciile calificate de asigurare a 
încrederii pe care le prestează îndeplinesc 
cerințele stabilite în prezentul regulament 
și prezintă organismului de supraveghere 
competent raportul care rezultă în urma 
evaluării conformității.

Or. en
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Amendamentul 308
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 309
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
organismul de supraveghere poate, în orice 
moment, să auditeze prestatorii de servicii 
de asigurare a încrederii calificați pentru a 
confirma că atât ei, cât și serviciile 
calificate de asigurare a încrederii prestate 
de aceștia îndeplinesc condițiile stabilite în 
prezentul regulament. În cazul în care par 
să fi fost încălcate normele de protecție a 
datelor cu caracter personal prevăzute în 
Directiva 95/46/CE, organismul de 
supraveghere informează autoritățile pentru 
protecția datelor cu privire la rezultatele 
auditurilor sale.

Or. en
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Amendamentul 310
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 311
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
organismul de supraveghere poate, în orice 
moment, să auditeze prestatorii de servicii 
de asigurare a încrederii calificați pentru a 

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

că atât ei, cât și serviciile de asigurare a 
încrederii prestate de aceștia continuă să 
îndeplinească condițiile stabilite în 
prezentul regulament, fie din proprie 
inițiativă, fie ca răspuns la o solicitare din 
partea Comisiei. Prestatorul de servicii de 
asigurare a încrederii informează 
autoritățile pentru protecția datelor cu 
privire la rezultatele auditurilor sale, în 
cazul în care par să fi fost încălcate 
normele de protecție a datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Justificare

Amendamentul asigură conformitatea cerințelor privind notificarea încălcărilor cu 
Regulamentul privind protecția datelor.

Amendamentul 312
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Organismul de supraveghere are 
competența de a impune prestatorilor de 
servicii de asigurare a încrederii calificați 
să remedieze orice nerespectare a 
cerințelor indicate în raportul de evaluare a 
conformității.

Or. en

Amendamentul 313
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismul de supraveghere are 
competența de a da instrucțiuni obligatorii 
prestatorilor de servicii de asigurare a 

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

încrederii calificați pentru a remedia orice 
nerespectare a cerințelor prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 314
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a crește încrederea în sistem, este important ca și organismele de supraveghere să fie 
trase la răspundere pentru recomandările pe care le emit pentru prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii.

Amendamentul 315
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cu trimitere la alineatul (3), în cazul 
în care prestatorul de servicii de asigurare 
a încrederii calificat nu remediază orice 
astfel de nerespectare într-un termen 

eliminat
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stabilit de către organismul de 
supraveghere, acesta își pierde statutul de 
calificat și este informat de către 
organismul de supraveghere că statutul 
său va fi modificat în consecință în listele 
sigure menționate la articolul 18.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 22.

Amendamentul 316
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 317
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind specificarea condițiilor în care 
este recunoscut organismul independent 

eliminat
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care efectuează auditul menționat la 
alineatul (1) din prezentul articol, la 
articolul 15 alineatul (1) și la articolul 17 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Cerințele tehnice codificate deja la începutul articolului sunt suficient de clare din punct de 
vedere politic pentru a fi puse în aplicare.

Amendamentul 318
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Cerințele tehnice codificate deja la începutul articolului, în forma sa modificată, sunt 
suficient de clare din punct de vedere politic pentru a fi puse în aplicare.

Amendamentul 319
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 320
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Inițierea unui serviciu de asigurare a 
încrederii calificat
(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii calificați notifică organismului 
de supraveghere intenția lor de a începe 
prestarea unui serviciu de asigurare a 
încrederii calificat și prezintă 
organismului de supraveghere un raport 
al auditului privind securitatea efectuat de 
un organism independent recunoscut, 
astfel cum este prevăzut la articolul 16 
alineatul (1). Prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii calificați pot începe 
să furnizeze serviciul de asigurare a 
încrederii calificat după ce au prezentat 
organismului de supraveghere notificarea 
și raportul auditului privind securitatea.
(2) De îndată ce documentele relevante 
sunt prezentate organismului de 
supraveghere în conformitate cu alineatul 
(1), prestatorii de servicii calificați sunt 
incluși în listele sigure menționate la 
articolul 18, indicând că notificarea a fost 
prezentată.

(3) Organismul de supraveghere verifică 
respectarea de către prestatorul de servicii 
de asigurare a încrederii calificat și de 
către serviciile calificate de asigurare a 
încrederii prestate de acesta a cerințelor 
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regulamentului.
Dacă verificarea dă naștere unor 
concluzii pozitive, organismul de 
supraveghere indică statutul de calificat 
al prestatorilor de servicii calificați și al 
serviciilor calificate de asigurare a 
încrederii pe care aceștia le prestează în 
listele sigure, în termen de cel mult o lună 
de la notificare, în conformitate cu 
alineatul (1).
În cazul în care verificarea nu este 
încheiată în termen de o lună, organismul 
de supraveghere informează prestatorul 
de servicii de asigurare a încrederii 
calificat, specificând motivele întârzierii și 
termenul în care se încheie verificarea.
(4) Un serviciu de asigurare a încrederii 
calificat care a făcut obiectul notificării 
menționate la alineatul (1) nu poate fi 
refuzat pentru îndeplinirea unei proceduri 
sau formalități administrative de către 
organismul din sectorul public în cauză 
pentru că nu a fost inclus în listele 
menționate la alineatul (3).
(5) Comisia stabilește, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, norme 
privind conversia monetară în scopul 
menționat la articolul 1 alineatele (2) și 
(3). Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Acest articol este eliminat, deoarece responsabilitatea și răspunderea generală a 
prestatorilor de servicii de asigurare a încrederii este în prezent de așa natură încât 
prestatorii de servicii care au nevoie de servicii de asigurare a încrederii pot evalua nivelul 
de securitate și îl pot alege pe cel care corespunde cel mai bine nevoilor lor.

Amendamentul 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 322
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 323
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 324
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) La cerere, organismul de supraveghere
are acces la planurile tehnice și 
organizaționale, la planul de gestionare a 
continuității, la documentele privind 
politica de servicii sau la orice alte 
documente invocate în raportul de 
evaluare a conformității.

Or. en

Amendamentul 326
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 327
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Combinat cu alineatele (1) și (2).

Amendamentul 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Organismul de supraveghere verifică 
respectarea de către prestatorul de servicii 
de asigurare a încrederii și de către 
serviciile de asigurare a încrederii prestate 
de acesta a cerințelor din prezentul 
regulament, mai ales a cerințelor 
prevăzute pentru prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii calificați. În cazul 
în care constată că prestatorul de servicii 
de asigurare a încrederii și serviciile de 
asigurare a încrederii prestate de acesta 
respectă cerințele respective, organismul 
de supraveghere acordă statutul de 
calificat prestatorului de servicii de 
asigurare a încrederii și serviciilor de 
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asigurare a încrederii prestate de acesta și 
indică acest statut în listele sigure 
menționate la articolul 18, în termen de 
cel mult două luni de la notificarea 
menționată la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 330
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 331
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul în care verificarea nu este 
încheiată în termen de o lună, organismul 
de supraveghere informează prestatorul de 
servicii de asigurare a încrederii calificat, 
specificând motivele întârzierii și termenul 
în care se încheie verificarea. În condițiile 
în care prestatorul de servicii de asigurare 
a încrederii a furnizat documentele 
relevante, verificarea este încheiată în 
termen de cel mult 9 luni de la momentul 
notificării.

Or. ro

Amendamentul 332
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 333
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Prestarea de servicii de asigurare a încrederii calificate trebuie să fie condiționată de 
verificare.

Amendamentul 334
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 335
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. ro

Amendamentul 336
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 337
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Liste sigure
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(1) Fiecare stat membru instituie, menține 
și publică liste sigure cu informații 
referitoare la prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii calificați pentru 
care este competent, împreună cu 
informații referitoare la serviciile 
calificate de asigurare a încrederii 
prestate de aceștia.
(2) Statele membre instituie, mențin și 
publică, în mod sigur, listele sigure 
semnate sau sigilate electronic prevăzute 
la alineatul (1), într-o formă adecvată 
pentru prelucrarea automată.
(3) Statele membre notifică Comisiei, fără 
întârzieri nejustificate, informații cu 
privire la organismul responsabil pentru 
instituirea, menținerea și publicarea 
listelor sigure naționale și detalii despre 
locul unde sunt publicate aceste liste, 
certificatul utilizat pentru semnarea sau 
sigilarea listelor sigure și orice modificări 
ale acestora.
(4) Comisia pune la dispoziția publicului, 
printr-un canal sigur, informațiile 
menționate la alineatul (3) într-o formă 
purtând o semnătură electronică sau un 
sigiliu electronic adecvată pentru 
prelucrarea automată.
(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind definirea informațiilor 
menționate la alineatul (1).
(6) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
definească specificațiile tehnice și 
formatele pentru listele sigure aplicabile 
în sensul alineatelor (1) - (4). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2).

Or. en
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Justificare

Acest articol este eliminat, deoarece responsabilitatea și răspunderea generală a 
prestatorilor de servicii de asigurare a încrederii este în prezent de așa natură încât 
prestatorii de servicii care au nevoie de servicii de asigurare a încrederii pot evalua nivelul 
de securitate și îl pot alege pe cel care corespunde cel mai bine nevoilor lor.

Amendamentul 338
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 339
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Nu pare să fie nevoie de un act delegat, așa că subiectul a fost inclus în actul de punere în 
aplicare menționat la alineatul (6).
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Amendamentul 340
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 341
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. en

Justificare

Acest articol este eliminat, deoarece responsabilitatea și răspunderea generală a 
prestatorilor de servicii de asigurare a încrederii este în prezent de așa natură încât 
prestatorii de servicii care au nevoie de servicii de asigurare a încrederii pot evalua nivelul 
de securitate și îl pot alege pe cel care corespunde cel mai bine nevoilor lor.

Amendamentul 342
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 343
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 344
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) înainte de stabilirea unei relații 
contractuale, informează orice persoană 
care dorește să utilizeze un serviciu de 
asigurare a încrederii calificat cu privire la
clauzele și condițiile exacte privind 
utilizarea acelui serviciu, inclusiv limitele 
răspunderii, în mod clar și transparent;

Or. en

Amendamentul 345
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 346
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 347
Jürgen Creutzmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 348
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 349
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) refuză să presteze servicii pentru 
activități despre care știu că sunt ilegale.

Or. fr

Amendamentul 350
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 351
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 352
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 353
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 354
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 355
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) O semnătură electronică calificată
îndeplinește cerințele legale ale unei 
semnături în ceea ce privește datele în 
format electronic în aceeași măsură în 
care o semnătură olografă îndeplinește 
cerințele respective în ceea ce privește 
datele scrise sau tipărite pe hârtie.

Or. en

Justificare

Formularea din Directiva 1999/93/CE pare să țină mai bine seama de diferitele cerințe în 
materie de formă și de procedură de la nivel național.


