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Emenda 356
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Firma elettronika kwalifikata għandu 
jkollha l-effett legali ekwivalenti għal 
firma bil-miktub.

2. Firma elettronika għandu jkollha l-effett 
legali ekwivalenti għal firma bil-miktub. 
B’mod partikolari, firma falsifikata 
għandha tkun invalida. Ir-riskju li 
jiddetermina l-fatt jekk firma hijiex 
falsifikata għandu jaqa’ fuq il-parti 
dipendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-firem huma indirizzati b’mod differenti f’ġuriżdizzjonijiet differenti fl-Istati Membri. Dan, 
madankollu, jalloka r-riskju ta’ falsifikazzjoni mhux għall-konsumatur jew l-utent ta’ sistema, 
iżda għall-entità li tipprovdi s-sistema (u għalhekk tkun f’pożizzjoni aħjar li tirrimedja n-
nuqqasijiet, u tiżgura lilha nnifisha li ma jkunx hemm nuqqasijiet).

Emenda 357
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Firma elettronika kwalifikata għandu 
jkollha l-effett legali ekwivalenti għal 
firma bil-miktub.

2. Firma elettronika kwalifikata li jkollha 
timbru tal-ħin elettroniku kwalifikat 
assoċjat magħha għandu jkollha l-effett 
legali ekwivalenti għal firma bil-miktub.

Or. en

Emenda 358
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Firma elettronika kwalifikata għandu
jkollha l-effett legali ekwivalenti għal 
firma bil-miktub.

2. Għandu jitqies li firma elettronika 
kwalifikata jkollha l-effett legali 
ekwivalenti għal firma bil-miktub.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba r-riskji tal-falsifikazzjoni tal-firem elettroniċi, l-emenda tipprova tintroduċi, 
permezz ta’ prekawzjoni, preżunzjoni ta’ ekwivalenza minflok ekwivalenza.

Emenda 359
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Firma elettronika kwalifikata għandu 
jkollha l-effett legali ekwivalenti għal 
firma bil-miktub.

2. Firma elettronika għandu jkollha l-effett 
legali ekwivalenti għal firma bil-miktub.

Or. en

Emenda 360
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-firem elettroniċi kwalifikati 
għandhom ikunu rikonoxxuti u aċċettati 
fl-Istati Membri kollha.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-paragrafu preċedenti, l-effett ġuridiku ta’ dan il-paragrafu mhuwiex ċar.

Emenda 361
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-firem elettroniċi kwalifikati 
għandhom ikunu rikonoxxuti u aċċettati 
fl-Istati Membri kollha.

imħassar

Or. en

Emenda 362
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk firma elettronika b’livell ta’ 
assigurazzjoni ta’ sigurtà li jkun inqas 
minn dak ta’ firma elettronika kwalifikata 
tkun meħtieġa, b'mod partikolari minn 
Stat Membru għal aċċess għal servizz 
online offrut minn korp tas-settur 
pubbliku abbażi ta’ valutazzjoni xierqa 
tar-riskji involuti f’servizz bħal dan, il-
firem elettroniċi kollha li jkollhom mill-
anqas l-istess livell ta’ assigurazzjoni ta’ 
sigurtà għandhom jiġu rikonoxxuti u 
aċċettati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-firem huma indirizzati b’mod differenti f’ġuriżdizzjonijiet differenti fl-Istati Membri. Ċerti 
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pajjiżi għandhom tradizzjonijiet notarili b’saħħithom ħafna, oħrajn le. L-armonizzazzjoni u l-
prevedibbiltà għaċ-ċittadini fir-rigward tar-rikonoxximent tal-firem se jirrikjedi tibdiliet 
leġiżlattivi differenti minn regolament dwar firem elettroniċi.

Emenda 363
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk firma elettronika b’livell ta’ 
assigurazzjoni ta’ sigurtà li jkun inqas 
minn dak ta’ firma elettronika kwalifikata 
tkun meħtieġa, b'mod partikolari minn 
Stat Membru għal aċċess għal servizz 
online offrut minn korp tas-settur pubbliku 
abbażi ta’ valutazzjoni xierqa tar-riskji 
involuti f’servizz bħal dan, il-firem 
elettroniċi kollha li jkollhom mill-anqas l-
istess livell ta’ assigurazzjoni ta’ sigurtà 
għandhom jiġu rikonoxxuti u aċċettati.

4. Jekk firma elettronika b’livell ta’ 
assigurazzjoni ta’ sigurtà li jkun inqas 
minn dak ta’ firma elettronika kwalifikata 
tkun meħtieġa minn Stat Membru għal 
aċċess għal servizz online offrut minn korp 
tas-settur pubbliku abbażi ta’ valutazzjoni 
xierqa tar-riskji involuti f’servizz bħal dan, 
il-firem elettroniċi kollha li jkollhom mill-
anqas l-istess livell ta’ assigurazzjoni ta’ 
sigurtà għandhom jiġu rikonoxxuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar jekk rikonoxxuti u aċċettati humiex żewġ kunċetti differenti u jekk jinkludux 
effetti ġuridiċi differenti. Għandha titħassar “b’mod partikolari” peress li l-paragrafu, bħal 
dak sussegwenti, jirreferi biss għal servizzi pubbliċi. Il-partijiet privati għandhom ikunu liberi 
li jużaw kwalunkwe livell ta’ sigurtà li jistgħu jaqblu dwaru.

Emenda 364
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri m’għandhomx jitolbu 
firma elettronika għal aċċess 
transkonfinali għal servizz online offrut 
minn korp tas-settur pubbliku f’livell 

imħassar



AM\936634MT.doc 7/59 PE510.822v01-00

MT

ogħla ta' assigurazzjoni ta’ sigurtà ta’ 
firma elettronika kwalifikata.

Or. en

Emenda 365
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar id-definizzjoni tal-livelli 
differenti ta’ sigurtà ta’ firma elettronika 
msemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inkluża fil-paragrafu 7.

Emenda 366
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar id-definizzjoni tal-livelli 
differenti ta’ sigurtà ta’ firma elettronika 
msemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-mekkaniżmu ta’ konformità partikolari m’għadux meħtieġ minħabba li ġie emendat il-
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mekkaniżmu għall-adozzjoni ta’ rekwiżiti teknoloġiċi stabbilit fl-Artikolu 37a(ġdid).

Emenda 367
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għal livelli ta’ 
sigurtà tal-firem elettroniċi. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mal-livell 
ta’ sigurtà definiti f’att delegat adottat 
skont il-paragrafu 6 meta firma tkun 
tissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn 
l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

imħassar

Or. en

Emenda 368
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal livelli ta’ 
sigurtà tal-firem elettroniċi. Għandu jitqies 
li jkun hemm konformità mal-livell ta’ 
sigurtà definiti f’att delegat adottat skont 
il-paragrafu 6 meta firma tkun tissodisfa 
dawk l-istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

7. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi 
definizzjonijiet ta’ livelli differenti ta’ 
sigurtà ta’ firem elettroniċi msemmija fil-
paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu u numri ta’ 
referenza ta’ standards għal livelli ta’ 
sigurtà tal-firem elettroniċi. Għandu jitqies 
li jkun hemm konformità mal-livell definit 
ta’ sigurtà meta firma tkun tissodisfa dawk 
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skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

l-istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li atti ta’ implimentazzjoni huma aktar adegwati.

Emenda 369
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal livelli ta’ 
sigurtà tal-firem elettroniċi. Għandu jitqies 
li jkun hemm konformità mal-livell ta’ 
sigurtà definiti f’att delegat adottat skont il-
paragrafu 6 meta firma tkun tissodisfa 
dawk l-istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

7. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal livelli ta’ 
sigurtà tal-firem elettroniċi. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-input 
tal-partijiet interessati jitqies b’mod 
xieraq, preferibbilment fil-forma ta’ 
valutazzjoni tal-impatt, meta jkunu qed 
jiġu definiti l-istandards li se jintużaw 
għall-iskop ta’ dan ir-Regolament.
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mal-livell ta’ sigurtà definiti f’att delegat 
adottat skont il-paragrafu 6 meta firma 
tkun tissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 370
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 imħassar
Iċ-ċertifikati kwalifikati għall-firma 
elettronika
1. Iċ-ċertifikati kwalifikati tal-firma 
elettronika għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I.
2. Ċertifikati kwalifikati għal firma 
elettronika ma għandhomx ikunu soġġetti 
għall-ebda rekwiżit obbligatorju minbarra 
r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I.
3. Jekk ċertifikat kwalifikat għal-firma 
elettronika jkun ġie revokat wara l-
attivazzjoni inizjali, dan għandu jitlef il-
validità tiegħu, u l-istatus tiegħu taħt l-
ebda ċirkostanza ma għandu jitreġġa’ 
lura billi tiġi mġedda l-validità tiegħu.
4. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni ulterju 
tar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I.
5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati tal-firem elettroniċi. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I meta 
ċertifikat kwalifikat għal firma elettronika 
jkun jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn 
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l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

(Ara wkoll l-Artikoli 9-15 kif emendati, u l-Artikoli 3-7 kif emendati.)

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx adegwat li jiġu stabbiliti standards tekniċi stretti f’regolament tal-UE kif isir fl-
Annessi. Diġà hemm inizjattivi b’saħħithom biżżejjed dwar il-parteċipanti tas-suq biex 
jiżguraw il-fiduċja, u l-mekkaniżmi li jinkoraġġixxu l-fiduċja jiġu stabbiliti permezz tat-
trasparenza, l-awditjar u r-responsabbiltà fl-Artikoli 9-15 u l-Artikoli 3-7.

Emenda 371
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ċertifikati kwalifikati għal firma 
elettronika ma għandhomx ikunu soġġetti 
għall-ebda rekwiżit obbligatorju minbarra 
r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I.

2. Ċertifikati kwalifikati għal firma 
elettronika għall-użu transkonfinali ma 
għandhomx ikunu soġġetti għall-ebda 
rekwiżit obbligatorju minbarra r-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti addizzjonali imposti għall-użu mill-Istati Membri għandhom jibqgħu possibbli, 
bħal attributi ta’ ċerti professjonijiet. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jadattaw is-
sistemi rispettivi tagħhom għal tranżazzjonijiet transkonfinali.

Emenda 372
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni ulterju 
tar-rekwiżiti stipulati fl-Anness I.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li att ta’ implimentazzjoni huwa aktar adegwat. Ġie inkluż, għalhekk, fil-paragrafu 
sussegwenti.

Emenda 373
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati tal-firem elettroniċi. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I meta 
ċertifikat kwalifikat għal firma elettronika 
jkun jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati tal-firem elettroniċi. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-input 
tal-partijiet interessati jitqies b’mod 
xieraq, preferibbilment fil-forma ta’ 
valutazzjoni tal-impatt, meta jkunu qed 
jiġu definiti l-istandards li se jintużaw 
għall-iskop ta’ dan ir-Regolament.
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I meta 
ċertifikat kwalifikat għal firma elettronika 
jkun jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 374
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati tal-firem elettroniċi. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I meta 
ċertifikat kwalifikat għal firma elettronika 
jkun jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tispeċifika r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness I u tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati tal-firem elettroniċi. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I meta 
ċertifikat kwalifikat għal firma elettronika 
jkun jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li att ta’ implimentazzjoni huwa aktar adegwat. Il-paragrafu preċedenti, għalhekk, ġie 
inkluż ma’ dan.

Emenda 375
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 imħassar
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Rekwiżiti għal apparat għall-ħolqien ta’ 
firem elettroniċi kwalifikati
1. L-apparat għall-ħolqien ta’ firem 
elettroniċi kwalifikati għandu jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II.
2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għal apparat 
għall-ħolqien ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati. Għandu jitqies li jkun hemm 
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Anness II fejn apparat għall-ħolqien ta’ 
firem elettroniċi kwalifikati jkun 
jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn 
l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx adegwat li jiġu stabbiliti standards tekniċi stretti f’regolament tal-UE kif isir fl-
Annessi. Diġà hemm inizjattivi b’saħħithom biżżejjed dwar il-parteċipanti tas-suq biex 
jiżguraw il-fiduċja, u l-mekkaniżmi li jinkoraġġixxu l-fiduċja jiġu stabbiliti permezz tat-
trasparenza, l-awditjar u r-responsabbiltà fl-Artikoli 9-15 u l-Artikoli 3-7.

Emenda 376
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal apparat għall-
ħolqien ta’ firem elettroniċi kwalifikati. 
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II fejn 
apparat għall-ħolqien ta’ firem elettroniċi 

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal apparat għall-
ħolqien ta’ firem elettroniċi kwalifikati. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-input 
tal-partijiet interessati jitqies b’mod 
xieraq, preferibbilment fil-forma ta’ 
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kwalifikati jkun jissodisfa dawk l-
istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

valutazzjoni tal-impatt, meta jkunu qed 
jiġu definiti l-istandards li se jintużaw 
għall-iskop ta’ dan ir-Regolament.
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II fejn 
apparat għall-ħolqien ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati jkun jissodisfa dawk l-
istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 377
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Apparat għall-ħolqien ta’ firem 
elettroniċi kwalifikati jista’ jiġi ċċertifikat 
minn korpi pubbliċi jew privati xierqa 
maħtura mill-Istati Membri, sakemm dawn 
ikunu għaddew minn proċess ta’ 
evalwazzjoni tas-sigurtà mwettaq skont 
wieħed mill-istandards għal valutazzjoni 
tas-sigurtà ta’ prodotti tat-teknoloġija tal-
informazzjoni inklużi f’lista li għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

1. Apparat għall-ħolqien ta’ firem 
elettroniċi kwalifikati jista’ jiġi ċċertifikat 
minn korpi pubbliċi jew privati xierqa 
maħtura mill-Istati Membri, sakemm dawn 
ikunu għaddew minn proċess ta’ 
evalwazzjoni tas-sigurtà mwettaq skont 
wieħed mill-istandards għal valutazzjoni 
tas-sigurtà ta’ prodotti tat-teknoloġija tal-
informazzjoni inklużi f’lista li għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-input tal-partijiet 
interessati jitqies b’mod xieraq, 
preferibbilment fil-forma ta’ valutazzjoni 
tal-impatt, meta jkunu qed jiġu definiti l-
istandards li se jintużaw għall-iskop ta’ 
dan ir-Regolament. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
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skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 378
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Apparat għall-ħolqien ta’ firem 
elettroniċi kwalifikati jista’ jiġi ċċertifikat 
minn korpi pubbliċi jew privati xierqa 
maħtura mill-Istati Membri, sakemm dawn 
ikunu għaddew minn proċess ta’ 
evalwazzjoni tas-sigurtà mwettaq skont 
wieħed mill-istandards għal valutazzjoni 
tas-sigurtà ta’ prodotti tat-teknoloġija tal-
informazzjoni inklużi f’lista li għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni permezz ta’ 
atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

1. Apparat għall-ħolqien ta’ firem 
elettroniċi jista’ jiġi ċċertifikat minn korpi 
pubbliċi jew privati xierqa maħtura mill-
Istati Membri, sakemm dawn ikunu 
għaddew minn proċess ta’ evalwazzjoni 
tas-sigurtà skont wieħed mill-istandards 
għal valutazzjoni tas-sigurtà ta’ prodotti 
tat-teknoloġija tal-informazzjoni inklużi 
f’lista li għandha tiġi stabbilita mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċertament. Għaliex le? Ejja nagħmlu lista.

Emenda 379
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pubblikazzjoni ta’ lista ta’ apparat għall-
ħolqien ta’ firem elettroniċi kwalifikati
ċertifikati

Pubblikazzjoni ta’ lista ta’ apparat għall-
ħolqien ta’ firem elettroniċi ċertifikati

Or. en

Emenda 380
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien bla 
bżonn, bl-informazzjoni dwar apparat 
għall-ħolqien ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati li ġew ċertifikati minn korpi 
msemmija fl-Artikolu 23. Għandhom 
jinnotifikaw ukoll lill-Kummissjoni, 
mingħajr dewmien bla bżonn, bl-
informazzjoni dwar apparat għall-ħolqien 
ta’ firem elettroniċi li mhux ser jibqa’ jiġi 
ċċertifikat.

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien bla 
bżonn, bl-informazzjoni dwar apparat 
għall-ħolqien ta’ firem elettroniċi li ġew 
ċertifikati minn korpi msemmija fl-
Artikolu 23. Għandhom jinnotifikaw ukoll 
lill-Kummissjoni, mingħajr dewmien bla 
bżonn, bl-informazzjoni dwar apparat 
għall-ħolqien ta’ firem elettroniċi li mhux 
ser jibqa’ jiġi ċċertifikat.

Or. en

Emenda 381
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni, abbażi tal-
informazzjoni mogħtija lilha, għandha 

2. Il-Kummissjoni, abbażi tal-
informazzjoni mogħtija lilha, għandha 
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tistabbilixxi, tippubblika u żżomm lista ta’ 
apparat għall-ħolqien ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati ċertifikati.

tistabbilixxi, tippubblika u żżomm lista ta’ 
apparat għall-ħolqien ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati ċertifikati. Il-Kummissjoni 
għandha tibgħat dawn l-aġġornamenti 
lill-Istati Membri mingħajr dewmien 
permezz ta’ mezzi elettroniċi.

Or. fr

Emenda 382
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni, abbażi tal-
informazzjoni mogħtija lilha, għandha 
tistabbilixxi, tippubblika u żżomm lista ta’ 
apparat għall-ħolqien ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati ċertifikati.

2. Il-Kummissjoni, abbażi tal-
informazzjoni mogħtija lilha, għandha 
tistabbilixxi, tippubblika u żżomm lista ta’ 
apparat għall-ħolqien ta’ firem elettroniċi 
ċertifikati.

Or. en

Emenda 383
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi ċ-
ċirkustanzi, il-formati u l-proċeduri 
applikabbli għall-fini tal-paragrafu 1. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2).

imħassar
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Or. en

Emenda 384
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 imħassar
Rekwiżiti għall-validazzjoni ta’ firem 
elettroniċi kwalifikati
1. Firma elettronika kwalifikata għandha 
tiġi kkunsidrata bħala valida sakemm 
ikun jista’ jiġi stabbilit b'livell għoli ta' 
ċertezza, li fil-waqt tal-iffirmar:
(a) iċ-ċertifikat, li jappoġġa l-firma, huwa 
ċertifikat ta’ firma elettronika kwalifikata 
li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet 
stipulati fl-Anness I;
(b) iċ-ċertifikat kwalifikat meħtieġ huwa 
awtentiku u validu;
(c) id-dejta ta' validazzjoni tal-firma 
tikkorrespondi mad-dejta provduta lill-
parti dipendenti;
(d) is-sett ta’ dejta li jirrapreżenta 
mingħajr ambigwità il-firmatarju tingħata 
b’mod korrett lill-parti dipendenti;
(e) l-użu ta’ kwalunkwe psewdonimu jkun 
indikat b’mod ċar lill-parti dipendenti 
jekk jintuża l-psewdonimu;
(f) il-firma elettronika nħalqet minn 
apparat għall-ħolqien ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati;
(g) l-integrità tad-dejta ffirmata tkun ġiet 
stabbilita mingħajr kompromess;
(h) ir-rekwiżiti provduti fil-punt 7 tal-
Artikolu 3 ntlaħqu;
(i) is-sistema użata għall-validazzjoni tal-
firma tipprovdi lill-parti dipendenti r-
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riżultat korrett tal-proċess tal-validazzjoni 
u tippermetti lill-parti dipendenti li 
tiskopri kwalunkwe kwistjoni rilevanti 
għas-sigurtà.
2. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni ulterju 
tar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1.
3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għall-
validazzjoni ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati. Għandu jitqies li jkun hemm 
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 1 meta l-validazzjoni tal-firem 
elettroniċi kwalifikati tkun tissodisfa dawk 
l-istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx adegwat li jiġu stabbiliti standards tekniċi stretti f’regolament tal-UE kif isir fl-
Annessi. Diġà hemm diġà inizjattivi b’saħħithom biżżejjed dwar il-parteċipanti tas-suq biex 
jiżguraw il-fiduċja, u l-mekkaniżmi li jinkoraġġixxu l-fiduċja huma stabbiliti permezz tat-
trasparenza, l-awditjar u r-responsabbiltà fl-Artikoli 15-16.

Emenda 385
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għall-validazzjoni 
ta’ firem elettroniċi kwalifikati. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mar-

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għall-validazzjoni 
ta’ firem elettroniċi kwalifikati. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-input 
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rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 meta l-
validazzjoni tal-firem elettroniċi 
kwalifikati tkun tissodisfa dawk l-
istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

tal-partijiet interessati jitqies b’mod 
xieraq, preferibbilment fil-forma ta’ 
valutazzjoni tal-impatt, meta jkunu qed 
jiġu definiti l-istandards li se jintużaw 
għall-iskop ta’ dan ir-Regolament.
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 meta 
l-validazzjoni tal-firem elettroniċi 
kwalifikati tkun tissodisfa dawk l-
istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 386
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 imħassar
Servizz ta’ validazzjoni kwalifikat għall-
firem elettroniċi kwalifikati
1. Servizz ta’ validazzjoni kwalifikat għall-
firem elettroniċi kwalifikati għandu 
jingħata minn fornitur ta’ servizzi 
fiduċjarji kwalifikat li:
(a) jipprovdi validazzjoni skont l-
Artikolu 25(1), u
(b) jippermetti lil partijiet dipendenti li 
jirċievu r-riżulat tal-proċess ta’ 
validazzjoni b'mod awtomattizzat li jkun 
affidabbli, effiċjenti u li jkun fih il-firma 
elettronika avvanzata jew is-siġill 
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elettroniku avvanzat tal-fornitur tas-
servizz ta’ validazzjoni kwalifikat.
2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għas-servizz ta’ 
validazzjoni kwalifikat kif imsemmi fil-
paragrafu 1. Għandu jitqies li jkun hemm 
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
punt (b) tal-paragrafu 1 meta s-servizz ta’ 
validazzjoni tal-firem elettroniċi 
kwalifikati tkun tissodisfa dawk l-
istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx adegwat li jiġu stabbiliti standards tekniċi stretti f’regolament tal-UE kif isir fl-
Annessi. Diġà hemm inizjattivi b’saħħithom biżżejjed dwar il-parteċipanti tas-suq biex 
jiżguraw il-fiduċja, u l-mekkaniżmi li jinkoraġġixxu l-fiduċja huma stabbiliti permezz tat-
trasparenza, l-awditjar u r-responsabbiltà fl-Artikoli 15-16.

Emenda 387
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jippermetti lil partijiet dipendenti li 
jirċievu r-riżulat tal-proċess ta’ 
validazzjoni b'mod awtomattizzat li jkun 
affidabbli, effiċjenti u li jkun fih il-firma 
elettronika avvanzata jew is-siġill 
elettroniku avvanzat tal-fornitur tas-servizz 
ta’ validazzjoni kwalifikat.

(b) jippermetti lil partijiet dipendenti li 
jirċievu r-riżulat tal-proċess ta’ 
validazzjoni b'mod awtomatizzat li jkun fih 
il-firma elettronika avvanzata jew is-siġill 
elettroniku avvanzat tal-fornitur tas-servizz 
ta’ validazzjoni kwalifikat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar x’inhu intiż b’ “effiċjenti u affidabbli”. F’kull każ, dan għandu jitħalla għall-
mudell ta’ negozju tal-fornitur tas-servizzi peress li huwa fl-interessi tagħhom li joffru servizzi 
effiċjenti u affidabbli lill-utenti.

Emenda 388
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għas-servizz ta’ 
validazzjoni kwalifikat kif imsemmi fil-
paragrafu 1. Għandu jitqies li jkun hemm 
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
punt (b) tal-paragrafu 1 meta s-servizz ta’ 
validazzjoni tal-firem elettroniċi 
kwalifikati tkun tissodisfa dawk l-
istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għas-servizz ta’ 
validazzjoni kwalifikat kif imsemmi fil-
paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-input tal-partijiet interessati 
jitqies b’mod xieraq, preferibbilment fil-
forma ta’ valutazzjoni tal-impatt, meta 
jkunu qed jiġu definiti l-istandards li se 
jintużaw għall-iskop ta’ dan ir-
Regolament. Għandu jitqies li jkun hemm 
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
punt (b) tal-paragrafu 1 meta s-servizz ta’ 
validazzjoni tal-firem elettroniċi 
kwalifikati tkun tissodisfa dawk l-
istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 389
Amelia Andersdotter
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Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar
Il-preservazzjoni ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati
1. Għandu jiġi pprovdut servizz tal-
preservazzjoni tal-firem elettroniċi 
kwalifikati minn fornitur tas-servizzi 
fiduċjarji kwalifikati li juża proċeduri u 
teknoloġiji kapaċi li jestendu l-affidabilità 
tad-dejta tal-validazzjoni tal-firem 
elettroniċi kwalifikati lil hinn mill-perjodu 
ta’ validità teknoloġika.
2. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni ulterju 
tar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1.
3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għall-
preservazzjoni ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati. Għandu jitqies li jkun hemm 
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 1 meta l-arranġamenti għall-
preservazzjoni ta’ firem elettroniċi 
kwalifikati jkunu jissodisfaw dawk l-
istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx adegwat li jiġu stabbiliti standards tekniċi stretti f’regolament tal-UE kif isir fl-
Annessi. Diġà hemm inizjattivi b’saħħithom biżżejjed dwar il-parteċipanti tas-suq biex 
jiżguraw il-fiduċja, u l-mekkaniżmi li jinkoraġġixxu l-fiduċja huma stabbiliti permezz tat-
trasparenza, l-awditjar u r-responsabbiltà fl-Artikoli 15-16.
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Emenda 390
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għall-preservazzjoni 
ta’ firem elettroniċi kwalifikati. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 meta l-
arranġamenti għall-preservazzjoni ta’ firem 
elettroniċi kwalifikati jkunu jissodisfaw 
dawk l-istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

3. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għall-preservazzjoni 
ta’ firem elettroniċi kwalifikati. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-input 
tal-partijiet interessati jitqies b’mod 
xieraq, preferibbilment fil-forma ta’ 
valutazzjoni tal-impatt, meta jkunu qed 
jiġu ddefiniti l-istandards li se jintużaw 
għall-iskop ta’ dan ir-Regolament.
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 meta 
l-arranġamenti għall-preservazzjoni ta’ 
firem elettroniċi kwalifikati jkunu 
jissodisfaw dawk l-istandards. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 391
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar
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L-effetti legali tas-siġilli elettroniċi
1. Siġill elettroniku ma għandux jiġi 
miċħud effett legali u ammissibilltà bħala 
evidenza fi proċeduri legali sempliċiment 
minħabba li dan ikun f’forma elettronika.
2. Siġill elettroniku għandu jgawdi mill-
preżunzjoni legali li tiżgura l-oriġini u l-
integrità tad-dejta li jkun marbut magħha.
3. Siġill elettroniku kwalifikat għandu 
jkun rikonoxxut u aċċettat fl-Istati 
Membri kollha.
4. Jekk ikun meħtieġ livell ta' 
assigurazzjoni tas-sigurtà ta' siġill 
elettroniku aktar baxx minn dak ta’ siġill 
elettroniku kwalifikat, b'mod partikolari 
minn Stat Membru għal aċċess għal 
servizz online offrut minn korp tas-settur 
pubbliku abbażi ta’ valutazzjoni xierqa 
tar-riskji involuti f’servizz bħal dan, is-
siġilli elettroniċi kollha li jkollhom mill-
anqas l-istess livell ta’ assigurazzjoni ta’ 
sigurtà għandhom jiġu aċċettati.
5. L-Istati Membri m’għandhomx jitolbu 
siġill elettronika għal aċċess għal servizz 
online offrut minn korp tas-settur 
pubbliku f’livell ogħla ta' assigurazzjoni 
ta’ sigurtà ta’ siġilli elettroniċi kwalifikati.
6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar id-definizzjoni tal-livelli 
differenti ta’ assigurazzjoni ta’ sigurtà ta’ 
siġilli elettroniċi msemmija fil-
paragrafu 4.
7. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għal livelli ta’ 
sigurtà tal-firem elettroniċi. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mal-livell 
ta’ sigurtà definiti f’att delegat adottat 
skont il-paragrafu 6 meta firma tkun 
tissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn 



AM\936634MT.doc 27/59 PE510.822v01-00

MT

l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 392
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Kapitolu 3 – taqsima 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Siġilli elettroniċi Siġilli u/jew timbri elettroniċi

Or. en

Emenda 393
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Siġill elettroniku għandu jgawdi mill-
preżunzjoni legali li tiżgura l-oriġini u l-
integrità tad-dejta li jkun marbut magħha.

2. Siġill elettroniku jiżgura l-identità tal-
kreatur u l-integrità tad-dejta li jkun 
marbut magħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Preżunzjoni legali tista’ tmur lil hinn mill-effett ta’ firma elettronika. Minbarra dan, “l-
oriġini” tidher vaga wisq bħala kunċett ġuridiku peress li din tikkonċerna pereżemju l-liġi 
proċedurali nazzjonali u kummerċjali fir-rigward tal-aġenzija, id-dikjarazzjonijiet tat-
testmenti eċċ.

Emenda 394
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Siġill elettroniku kwalifikat għandu jkun 
rikonoxxut u aċċettat fl-Istati Membri 
kollha.

3. Siġill elettroniku kwalifikat għandu jkun 
rikonoxxut fl-Istati Membri kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-differenza bejn “rikonoxxut” u “aċċettat” mhijiex ċara. Dan il-paragrafu, f’kuntrast mad-
dispożizzjonijiet rispettivi dwar il-firem elettroniċi, ma jitħassarx peress li l-kunċett ta’ siġill 
(elettroniku) ma jeżistix fl-Istati Membri kollha.

Emenda 395
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ikun meħtieġ livell ta' 
assigurazzjoni tas-sigurtà ta' siġill 
elettroniku aktar baxx minn dak ta’ siġill 
elettroniku kwalifikat, b'mod partikolari
minn Stat Membru għal aċċess għal servizz 
online offrut minn korp tas-settur pubbliku 
abbażi ta’ valutazzjoni xierqa tar-riskji 
involuti f’servizz bħal dan, is-siġilli 
elettroniċi kollha li jkollhom mill-anqas l-
istess livell ta’ assigurazzjoni ta’ sigurtà 
għandhom jiġu aċċettati.

4. Jekk ikun meħtieġ livell ta' 
assigurazzjoni tas-sigurtà ta' siġill 
elettroniku aktar baxx minn dak ta’ siġill 
elettroniku kwalifikat minn Stat Membru 
għal aċċess għal servizz online offrut minn 
korp tas-settur pubbliku abbażi ta’ 
valutazzjoni xierqa tar-riskji involuti 
f’servizz bħal dan, is-siġilli elettroniċi 
kollha li jkollhom mill-anqas l-istess livell 
ta’ assigurazzjoni ta’ sigurtà għandhom 
jiġu aċċettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha titħassar "b’mod partikolari” peress li l-paragrafu, bħal dak sussegwenti, jirreferi 
biss għal servizzi pubbliċi. Il-partijiet privati għandhom ikunu liberi li jużaw kwalunkwe livell 
ta’ sigurtà li jistgħu jaqblu dwaru.
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Emenda 396
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri m’għandhomx jitolbu 
siġill elettronika għal aċċess għal servizz 
online offrut minn korp tas-settur pubbliku 
f’livell ogħla ta' assigurazzjoni ta’ sigurtà 
ta’ siġilli elettroniċi kwalifikati.

5. L-Istati Membri m’għandhomx jitolbu 
siġill elettroniku għal aċċess 
transkonfinali għal servizz online offrut 
minn korp tas-settur pubbliku f’livell ogħla 
ta' assigurazzjoni ta’ sigurtà ta’ siġilli 
elettroniċi kwalifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm il-possibbiltà ta’ rekwiżiti ulterjuri f’ambjenti purament nazzjonali. 
Madankollu, dawn ma’ jistgħux jimpedixxu tranżazzjonijiet transkonfinali.

Emenda 397
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar id-definizzjoni tal-livelli 
differenti ta’ assigurazzjoni ta’ sigurtà ta’ 
siġilli elettroniċi msemmija fil-
paragrafu 4.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li att ta’ implimentazzjoni ikun aktar adegwat. Inkluż mal-paragrafu sussegwenti.

Emenda 398
András Gyürk
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Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal livelli ta’ 
sigurtà tal-firem elettroniċi. Għandu jitqies 
li jkun hemm konformità mal-livell ta’ 
sigurtà definiti f’att delegat adottat skont il-
paragrafu 6 meta firma tkun tissodisfa 
dawk l-istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

7. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għal livelli ta’ 
assigurazzjoni ta’ sigurtà ta’ siġilli 
elettroniċi. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-input tal-partijiet interessati 
jitqies b’mod xieraq, preferibbilment fil-
forma ta’ valutazzjoni tal-impatt, meta 
jkunu qed jiġu ddefiniti l-istandards li se 
jintużaw għall-iskop ta’ dan ir-
Regolament. Għandu jitqies li jkun hemm 
konformità mal-livell ta’ assigurazzjoni 
tas-sigurtà definita f’att delegat adottat 
skont il-paragrafu 6 meta siġill elettroniku 
jkun jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 399
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal livelli ta’ 
sigurtà tal-firem elettroniċi. Għandu jitqies 

7. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi livelli 
differenti ta’ assigurazzjoni tas-sigurtà 
tas-siġilli elettroniċi msemmija fil-
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li jkun hemm konformità mal-livell ta’ 
sigurtà definiti f’att delegat adottat skont il-
paragrafu 6 meta firma tkun tissodisfa 
dawk l-istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

paragrafu 4 u tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal livelli ta’ 
assigurazzjoni ta’ sigurtà ta’ siġilli 
elettroniċi. Għandu jitqies li jkun hemm 
konformità mal-livell ta’ assigurazzjoni 
tas-sigurtà definita f’att delegat adottat 
skont il-paragrafu 6 meta siġill elettroniku 
jkun jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li att ta’ implimentazzjoni ikun aktar adegwat.

Emenda 400
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imħassar
Rekwiżiti għaċ-ċertifikati kwalifikati għal 
siġill elettroniku
1. Iċ-ċertifikati kwalifikati ta’ siġill 
elettronika għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III.
2. Ċertifikati kwalifikati ta’ siġill 
elettroniku ma għandhomx ikunu soġġetti 
għall-ebda rekwiżit obbligatorju minbarra 
r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III.
3. Jekk ċertifikat kwalifikat għal siġill 
elettronika jkun ġie revokat wara l-
attivazzjoni inizjali, dan għandu jitlef il-
validità tiegħu, u l-istatus tiegħu taħt l-
ebda ċirkostanza ma għandu jitreġġa’ 
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lura billi tiġi mġedda l-validità tiegħu.
4. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni ulterju 
tar-rekwiżiti stipulati fl-Anness III.
5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati tas-siġill elettroniku. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III meta 
ċertifikat kwalifikat għal siġill elettroniku 
jkun jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn 
l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 401
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċertifikati kwalifikati ta’ siġill 
elettronika għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III.

1. Iċ-ċertifikati kwalifikati ta’ siġill u/jew 
timbru elettroniku għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III.

Or. en

Emenda 402
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ċertifikati kwalifikati ta’ siġill 
elettroniku ma għandhomx ikunu soġġetti 
għall-ebda rekwiżit obbligatorju minbarra 
r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III.

2. Ċertifikati kwalifikati ta’ siġill 
elettroniku għal użu transkonfinali ma 
għandhomx ikunu soġġetti għall-ebda 
rekwiżit obbligatorju minbarra r-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Anness III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm il-possibiltà ta’ rekwiżiti speċifiċi għall-użu nazzjonali.

Emenda 403
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ċertifikati kwalifikati ta’ siġill 
elettroniku ma għandhomx ikunu soġġetti 
għall-ebda rekwiżit obbligatorju minbarra 
r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III.

2. Ċertifikati kwalifikati ta’ siġill u/jew 
timbru elettroniku ma għandhomx ikunu 
soġġetti għall-ebda rekwiżit obbligatorju 
minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III.

Or. en

Emenda 404
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk ċertifikat kwalifikat għal siġill 
elettronika jkun ġie revokat wara l-
attivazzjoni inizjali, dan għandu jitlef il-
validità tiegħu, u l-istatus tiegħu taħt l-ebda 
ċirkostanza ma għandu jitreġġa’ lura billi 
tiġi mġedda l-validità tiegħu.

3. Jekk ċertifikat kwalifikat għal siġill 
u/jew timbru elettroniku jkun ġie revokat 
wara l-attivazzjoni inizjali, dan għandu 
jitlef il-validità tiegħu, u l-istatus tiegħu 
taħt l-ebda ċirkostanza ma għandu jitreġġa’ 
lura billi tiġi mġedda l-validità tiegħu.
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Or. en

Emenda 405
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati tas-siġill elettroniku. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III meta 
ċertifikat kwalifikat għal siġill elettroniku 
jkun jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati tas-siġill elettroniku. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-input 
tal-partijiet interessati jitqies b’mod 
xieraq, preferibbilment fil-forma ta’ 
valutazzjoni tal-impatt, meta jkunu qed 
jiġu definiti l-istandards li se jintużaw 
għall-iskop ta’ dan ir-Regolament.
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III meta 
ċertifikat kwalifikat għal siġill elettroniku 
jkun jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 406
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati tas-siġill elettroniku. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III meta 
ċertifikat kwalifikat għal siġill elettroniku 
jkun jissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

5. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati tas-siġill u/jew timbru 
elettroniku. Għandu jitqies li jkun hemm 
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Anness III meta ċertifikat kwalifikat għal 
siġill elettroniku jkun jissodisfa dawk l-
istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 407
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30 imħassar
Apparat għal ħolqien ta’ siġilli elettroniċi 
kwalifikati
1. L-Artikolu 22 għandu japplika mutatis 
mutandis għar-rekwiżiti għal apparat għal 
ħolqien ta’ siġilli elettroniċi kwalifikati.
2. L-Artikolu 23 għandu japplika mutatis 
mutandis għaċ-ċertifikazzjoni ta’ apparat 
għal ħolqien ta’ siġilli elettroniċi 
kwalifikati.
3. L-Artikolu 24 għandu japplika mutatis 
mutandis għall–pubblikazzjoni ta’ lista ta’ 
apparat għal ħolqien ta’ siġilli elettroniċi 
kwalifikati ċertifikati.

Or. en
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Emenda 408
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Artikolu 22 għandu japplika mutatis 
mutandis għar-rekwiżiti għal apparat għal 
ħolqien ta’ siġilli elettroniċi kwalifikati.

1. L-Artikolu 22 għandu japplika mutatis 
mutandis għar-rekwiżiti għal apparat għal 
ħolqien ta’ siġilli u/jew timbri elettroniċi 
kwalifikati.

Or. en

Emenda 409
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Artikolu 23 għandu japplika mutatis 
mutandis għaċ-ċertifikazzjoni ta’ apparat 
għal ħolqien ta’ siġilli elettroniċi 
kwalifikati.

2. L-Artikolu 23 għandu japplika mutatis 
mutandis għaċ-ċertifikazzjoni ta’ apparat 
għal ħolqien ta’ siġilli u/jew timbri 
elettroniċi kwalifikati.

Or. en

Emenda 410
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Artikolu 24 għandu japplika mutatis 
mutandis għall–pubblikazzjoni ta’ lista ta’ 
apparat għal ħolqien ta’ siġilli elettroniċi 
kwalifikati ċertifikati.

3. L-Artikolu 24 għandu japplika mutatis 
mutandis għall–pubblikazzjoni ta’ lista ta’ 
apparat għal ħolqien ta’ siġilli u/jew timbri
elettroniċi kwalifikati ċertifikati.
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Or. en

Emenda 411
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31 imħassar
Il-validazzjoni u l-preservazzjoni tas-siġilli 
elettroniċi kwalifikati
L-Artikoli 25, 26 u 27 għandhom 
japplikaw mutatis mutandis għall-
validazzjoni u l-preservazzjoni tas-siġilli 
elettroniċi kwalifikati.

Or. en

Emenda 412
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli 25, 26 u 27 għandhom 
japplikaw mutatis mutandis għall-
validazzjoni u l-preservazzjoni tas-siġilli 
elettroniċi kwalifikati.

L-Artikoli 25, 26 u 27 għandhom 
japplikaw mutatis mutandis għall-
validazzjoni u l-preservazzjoni tas-siġilli 
u/jew timbri elettroniċi kwalifikati.

Or. en

Emenda 413
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 32
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 32 imħassar
L-effett legali tat-timbri tal-ħin elettroniċi
1. Timbru tal-ħin elettroniku ma għandux 
jiġi miċħud effett legali u ammissibilità 
bħala evidenza fi proċeduri legali 
sempliċiment minħabba li dan ikun 
f’forma elettronika.
2. Timbru tal-ħin elettroniku kwalifikat 
għandu jkun preżunt legalment li jiżgura 
l-ħin li jindika u l-integrità tad-dejta li 
magħha huwa marbut il-ħin.
3. Timbru tal-ħin elettroniku kwalifikat 
għandu jkun rikonoxxut u aċċettat fl-
Istati Membri kollha.

Or. en

Emenda 414
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 33 imħassar
Rekwiżiti għal timbri tal-ħin elettroniku 
kwalifikat
1. Timbru tal-ħin elettroniku kwalifikat 
għandu jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:
(a) ikun konness b’mod preċiż mal-Ħin 
Universali Koordinat (Coordinated 
Universal Time - UTC) b’mod li 
jipprekludi kwalunkwe possibbiltà li d-
dejta tinbidel mingħajr ma dan jiġi 
skopert;
(b) ikun ibbażat fuq sors ta’ ħin preċiż;
(c) jinħareġ minn fornitur ta’ servizzi 
fiduċjarji kwalifikati;
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(d) ikun iffirmat bl-użu ta’ firma 
elettronika avvanzata jew siġill elettroniku 
avvanzat tal-fornitur ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati, jew minn metodu ekwivalenti.
2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għal 
konnessjoni preċiża ta’ ħin ma’ dejta u 
sors ta' ħin preċiż. Għandu jitqies li jkun 
hemm konformità mar-rekwiżiti stabbiliti 
fil-paragrafu 1 meta konnessjoni preċiża 
tal-ħin mad-dejta u s-sors tal-ħin preċiż 
tkun tissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn 
l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 415
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ikun iffirmat bl-użu ta’ firma 
elettronika avvanzata jew siġill elettroniku 
avvanzat tal-fornitur ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati, jew minn metodu ekwivalenti.

(d) ikun iffirmat bl-użu ta’ firma 
elettronika avvanzata jew siġill elettroniku 
avvanzat tal-fornitur ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati.

Or. ro

Emenda 416
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal konnessjoni 
preċiża ta’ ħin ma’ dejta u sors ta' ħin 
preċiż. Għandu jitqies li jkun hemm 
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-
paragrafu 1 meta konnessjoni preċiża tal-
ħin mad-dejta u s-sors tal-ħin preċiż tkun 
tissodisfa dawk l-istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal konnessjoni 
preċiża ta’ ħin ma’ dejta u sors ta' ħin 
preċiż. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
l-input tal-partijiet interessati jitqies 
b’mod xieraq, preferibbilment fil-forma 
ta’ valutazzjoni tal-impatt, meta jkunu qed 
jiġu definiti l-istandards li se jintużaw 
għall-iskop ta’ dan ir-Regolament.
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 meta 
konnessjoni preċiża tal-ħin mad-dejta u s-
sors tal-ħin preċiż tkun tissodisfa dawk l-
istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 417
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 imħassar
L-effetti legali u l-aċċettazzjoni tad-
dokumenti elettroniċi
1. Dokument elettroniku għandu jitqies 
bħala ekwivalenti għal dokument stampat 
u ammissibbli bħala evidenza fi proċeduri 
legali,meta jitqies il-livell ta’ 
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assigurazzjoni tiegħu ta’ awtentiċità u 
integrità.
2. Dokument li jkollu firma elettronika 
kwalifikata jew siġill elettroniku 
kwalifikat tal-persuna kompetenti li tkun 
ħarġet id-dokument rilevanti, għandu 
jgawdi mill-preżunzjoni legali tal-
awtentiċità u l-integrità tiegħu sakemm 
id-dokument ma jkunx fih kwalunkwe 
karatteristika dinamika li kapaċi tbiddel 
id-dokument awtomatikament.
3. Meta jkun meħtieġ dokument oriġinali 
jew kopja ċertifikata għall-forniment ta’ 
servizz onlin offrut minn korp tas-settur 
pubbliku, talanqas dokumenti elettroniċi 
maħruġa mill-persuni kompetenti li 
joħorġu d-dokumenti rilevanti u li huma 
kkunsidrati bħala oriġinali jew kopji 
ċertifikati skont il-liġi nazzjonali tal-Istat 
Membru tal-oriġini, għandhom jiġu 
aċċettati fi Stati Membri oħra mingħajr 
rekwiżiti addizzjonali.
4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta’ implimentazzjoni, tiddefinixxi formati 
ta’ firem u siġilli elettroniċi, li għandhom 
jiġu aċċettati kull meta dokument iffirmat 
jew issiġillat jiġi mitlub minn Stat 
Membru għall-forniment ta’ servizz 
online offrut minn korp tas-settur 
pubbliku msemmi fil-paragrafu 2. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2).

Or. en

Emenda 418
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dokument elettroniku għandu jitqies 1. Dokument elettroniku għandu jkun 
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bħala ekwivalenti għal dokument stampat 
u ammissibbli bħala evidenza fi proċeduri 
legali,meta jitqies il-livell ta’ 
assigurazzjoni tiegħu ta’ awtentiċità u 
integrità.

ammissibbli bħala evidenza fi proċeduri 
legali, meta jitqies il-livell ta’ 
assigurazzjoni tiegħu ta’ awtentiċità u 
integrità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm każijiet fejn dokumenti oriġinali tal-karti huma meħtieġa u fejn jista’ ma jkunx 
adegwat li dokumenti elettroniċi jingħataw l-istess validità ġuridika. Finalment, din il-
kwistjoni għandha titħalla f’idejn il-liġi nazzjonali.

Emenda 419
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dokument elettroniku għandu jitqies 
bħala ekwivalenti għal dokument stampat u 
ammissibbli bħala evidenza fi proċeduri 
legali,meta jitqies il-livell ta’ 
assigurazzjoni tiegħu ta’ awtentiċità u 
integrità.

1. Dokument elettroniku għandu jitqies 
bħala ekwivalenti għal dokument stampat u 
ammissibbli bħala evidenza fi proċeduri 
legali, fuq il-bażi tal-livell ta’ 
assigurazzjoni tiegħu ta’ awtentiċità u 
integrità.

Or. fr

Emenda 420
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dokument li jkollu firma elettronika 
kwalifikata jew siġill elettroniku kwalifikat 
tal-persuna kompetenti li tkun ħarġet id-
dokument rilevanti, għandu jgawdi mill-

2. Dokument li jkollu firma elettronika 
kwalifikata jew siġill elettroniku kwalifikat 
għandu jgawdi mill-preżunzjoni legali tal-
awtentiċità u l-integrità tiegħu sakemm id-
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preżunzjoni legali tal-awtentiċità u l-
integrità tiegħu sakemm id-dokument ma 
jkunx fih kwalunkwe karatteristika 
dinamika li kapaċi tbiddel id-dokument 
awtomatikament.

dokument ma jkunx fih kwalunkwe 
karatteristika dinamika li kapaċi tbiddel id-
dokument awtomatikament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dokument li hu ffirmat jew issiġillat elettronikament għandu jkollu l-preżunzjoni tal-
awtentiċità u l-integrità. Madankollu, ma jista’ jkun hemm ebda tali preżunzjoni rigward il-
persuna li ffirmat id-dokument jew il-kompetenza tiegħu jew tagħha li jagħmel/tagħmel dan.

Emenda 421
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dokument li jkollu firma elettronika 
kwalifikata jew siġill elettroniku kwalifikat 
tal-persuna kompetenti li tkun ħarġet id-
dokument rilevanti, għandu jgawdi mill-
preżunzjoni legali tal-awtentiċità u l-
integrità tiegħu sakemm id-dokument ma 
jkunx fih kwalunkwe karatteristika 
dinamika li kapaċi tbiddel id-dokument
awtomatikament.

2. Dokument li jkollu firma elettronika 
kwalifikata jew siġill elettroniku kwalifikat 
tal-persuna kompetenti li tkun ħarġet id-
dokument rilevanti, għandu jgawdi mill-
preżunzjoni legali tal-awtentiċità u l-
integrità tiegħu sakemm id-dokument ma 
jkunx fih kwalunkwe karatteristika 
dinamika li sussegwentement tkun kapaċi 
tbiddel il-kontenut tad-dokument 
awtomatikament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ċerti elementi moħbija ta’ fajls elettroniċi bħal-“l-aħħar li nqara” jew simili li jistgħu 
jinbidlu iżda l-għan tad-dispożizzjoni huwa li tkun żgurata l-integrità tal-kontenut peress li 
dan huwa dak li l-partijiet jiddependu fuqu.

Emenda 422
Jürgen Creutzmann
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Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jkun meħtieġ dokument oriġinali 
jew kopja ċertifikata għall-forniment ta’ 
servizz onlin offrut minn korp tas-settur 
pubbliku, talanqas dokumenti elettroniċi 
maħruġa mill-persuni kompetenti li 
joħorġu d-dokumenti rilevanti u li huma 
kkunsidrati bħala oriġinali jew kopji 
ċertifikati skont il-liġi nazzjonali tal-Istat 
Membru tal-oriġini, għandhom jiġu 
aċċettati fi Stati Membri oħra mingħajr 
rekwiżiti addizzjonali.

3. Meta jkun meħtieġ dokument oriġinali 
jew kopja ċertifikata għall-forniment ta’ 
servizz online offrut minn korp tas-settur 
pubbliku, talanqas dokumenti elettroniċi 
ffirmati elettronikament jew issiġillati 
mill-persuni kompetenti li joħorġu d-
dokumenti rilevanti u li huma kkunsidrati 
bħala oriġinali jew kopji ċertifikati skont 
il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tal-
oriġini, għandhom jiġu aċċettati fi Stati 
Membri oħra mingħajr rekwiżiti 
addizzjonali.

Or. en

Emenda 423
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 imħassar
L-effett legali ta’ servizz ta’ forniment 
elettroniku
1. Id-dejta li tintbagħat jew li tasal bl-użu 
ta’ servizz tal-forniment elettroniku 
għandha tkun ammissibbli bħala evidenza 
fi proċeduri legali fir-rigward tal-integrità 
tad-dejta u taċ-ċertezza tad-data u l-ħin li 
fihom id-dejta tkun intbagħtet jew waslet 
mingħand destinatarju speċifikat.
2. Dejta mibgħuta jew li waslet bl-użu ta’ 
servizz ta’ forniment elettroniku 
kwalifikat għandha tibbenifika minn 
preżunzjoni legali tal-integrità tad-dejta u 
l-eżattezza tad-data u l-ħin ta’ meta 
ntbagħtet jew waslet id-dejta indikata bis-
sistema ta’ forniment elettroniku 
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kwalifikat.
3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati, skont l-
Artikolu 38, rigward l-ispeċfikazzjoni ta’ 
mekkaniżmi biex tintbagħat jew tasal 
dejta bl-użu ta’ sevizzi ta’ forniment 
elettroniku, li għandhom jintużaw bil-
għan li jrawwmu interoperabbiltà bejn 
servizzi ta’ forniment elettroniku.

Or. en

Emenda 424
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36 imħassar
Rekwiżiti għas-servizzi ta’ forniment 
elettroniku kwalifikati
1. Is-servizzi ta’ forniment elettroniku 
kwalifikati għandhom jissodisfaw ir-
rekwiżiti li ġejjin:
(a) jingħataw minn fornitur ta’ servizzi 
fiduċjarji kwalifikati wieħed jew iżjed 
minn wieħed;
(b) ikollhom l-identifikazzjoni mhux 
ambigwa tal-mittent u, jekk xieraq, tad-
destinatarju;
(c) il-proċess ta’ trażmissjoni jew 
riċeviment tad-dejta għandu jkun żgurat 
b’firma elettronika avvanzata jew siġill 
elettroniku avvanzat ta’ fornitur ta’ 
servizzi fiduċjarji kwalifikat b’tali mod li 
jipprekludi l-possibbiltà li d-dejta tiġi 
mibdula mingħajr ma dan jiġi skopert;
(d) kwanlunkwe bidla fid-dejta meħtieġa 
għall-fini tat-trażmissjoni jew ir-
riċeviment tad-dejta għandha tiġi indikata 
b’mod ċar lill-mittent u lid-destinatrarju 
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tad-dejta;
(e) id-data tat-trażmissjoni, tar-riċeviment 
u kwalunkwe bidla tad-dejta għandha 
tkun indikata minn timbru tal-ħin 
elettroniku kwalifikat;
(f) fil-każ li d-dejta tiġi ttrasferita bejn 
żewġ fornituri ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati jew iżjed, ir-rekwiżiti fil-
punti (a) sa (e) għandhom japplikaw 
għall-fornituri ta’ servizzi fiduċjarji 
kwalifikati kollha.
2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għal proċessi 
ta’ trażmissjoni u riċeviment ta’ dejta. 
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 
meta l-proċess għat-trażmissjoni u r-
riċeviment tad-dejta jkun jissodisfa dawk 
l-istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 425
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal proċessi ta’ 
trażmissjoni u riċeviment ta’ dejta. Għandu 
jitqies li jkun hemm konformità mar-
rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 meta l-
proċess għat-trażmissjoni u r-riċeviment 
tad-dejta jkun jissodisfa dawk l-istandards. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 

2. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal proċessi ta’ 
trażmissjoni u riċeviment ta’ dejta. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-input 
tal-partijiet interessati jitqies b’mod 
xieraq, preferibbilment fil-forma ta’ 
valutazzjoni tal-impatt, meta jkunu qed 
jiġu definiti l-istandards li se jintużaw 
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għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

għall-iskop ta’ dan ir-Regolament.
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 1 meta 
l-proċess għat-trażmissjoni u r-riċeviment 
tad-dejta jkun jissodisfa dawk l-istandards. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 426
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 imħassar
Rekwiżiti għaċ-ċertifikati kwalifikati 
għall-awtentikazzjoni ta’ websajts
1. Iċ-ċertifikati kwalifikati għall-
awtentikazzjoni ta’ websajts kwalifikati 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Anness IV.
2. Iċ-ċertifikati kwalifikati għall-
awtentikazzjoni ta’ websajts għandhom 
ikunu rikonoxxuti u aċċettati fl-Istati 
Membri kollha.
3. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni 
ulterjuri tar-rekwiżiti stipulati fl-
Anness IV.
4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
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ta’ referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati ta' awtentikazzjoni ta’ 
websajts. Għandu jitqies li jkun hemm 
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Anness IV meta ċertifikat kwalifikat ta’ 
awtentikazzjoni ta’ websajt ikun jissodisfa 
dawk l-istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 427
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 imħassar
Rekwiżiti għaċ-ċertifikati kwalifikati 
għall-awtentikazzjoni ta’ websajts
1. Iċ-ċertifikati kwalifikati għall-
awtentikazzjoni ta’ websajts kwalifikati 
għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Anness IV.
2. Iċ-ċertifikati kwalifikati għall-
awtentikazzjoni ta’ websajts għandhom 
ikunu rikonoxxuti u aċċettati fl-Istati 
Membri kollha.
3. Il-Kummissjoni għandu jingħatalha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 38 dwar l-ispeċifikazzjoni 
ulterjuri tar-rekwiżiti stipulati fl-
Anness IV.
4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti 
ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi numri 
ta’ referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati ta' awtentikazzjoni ta’ 
websajts. Għandu jitqies li jkun hemm 
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konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Anness IV meta ċertifikat kwalifikat ta’ 
awtentikazzjoni ta’ websajt ikun jissodisfa 
dawk l-istandards. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 39(2). Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika dawn l-atti f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur miżjud tal-ħolqien ta’ ċertifikati Ewropej għal webpages f’ambjent online globali 
mhuwiex ċar. Jeżistu standards industrijali li huma magħrufa għall-utenti u li jintużaw b’mod 
komuni. Iċ-ċertifikati addizzjonali jistgħu jirriskjaw li jikkonfondu l-utenti u joħolqu 
differenza fil-perċezzjoni tal-websajts li jinżammu barra l-Unjoni Ewropea.

Emenda 428
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati ta' awtentikazzjoni ta’ websajts. 
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness IV meta 
ċertifikat kwalifikat ta’ awtentikazzjoni ta’ 
websajt ikun jissodisfa dawk l-istandards. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

4. Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi numri ta’ 
referenza ta’ standards għal ċertifikati 
kwalifikati ta' awtentikazzjoni ta’ websajts. 
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-input 
tal-partijiet interessati jitqies b’mod 
xieraq, preferibbilment fil-forma ta’ 
valutazzjoni tal-impatt, meta jkunu qed 
jiġu definiti l-istandards li se jintużaw 
għall-iskop ta’ dan ir-Regolament.
Għandu jitqies li jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness IV meta 
ċertifikat kwalifikat ta’ awtentikazzjoni ta’ 
websajt ikun jissodisfa dawk l-istandards. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-
Kummissjoni għandha tippubblika dawn l-
atti f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
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Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika hija rilevanti għal kull artikolu li jsemmi l-użu ta’ standards fit-test kollu.

Emenda 429
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Kapitolu IIIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu IIIa
Standardizzazzjoni

Artikolu 37a
Mekkaniżmu għall-adozzjoni ta’ rekwiżiti 

teknoloġiċi
(1) Fejn id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament jistgħu jiġu implimentati biss 
billi jirrikjedu karatteristiċi tekniċi 
speċifiċi fl-iskemi elettroniċi ta’ 
awtentikazzjoni jew identifikazzjoni, l-
Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni skont il-proċedura prevista 
fid-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta' Ġunju 1998 li tistabbilixxi 
proċedura għall-għoti ta' informazzjoni 
fil-qasam tal-istandards u tar-regolamenti 
tekniċi u dwar regoli dwar servizzi tas-
soċjeta’ tal-informazzjoni.
(2) L-elaborazzjoni tar-rekwiżiti tekniċi, 
tal-ispeċifikazzjonijiet u tal-istandards 
għandha tkun soġġetta wkoll għal 
mekkaniżmi ta’ rieżami inkorporati fid-
Direttiva 1999/5/KE u d-Deċiżjoni tal-
Kunsill 87/95/KEE tat-
22 ta’ Diċembru 1986 dwar l-
istandardizzazzjoni fil-qasam tat-
teknoloġija tal-informatika u tat-
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telekomunikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn huma d-direttivi li jikkodifikaw kif jitwaqqaf mekkaniżmu parteċipatorju, trasparenti u 
miftuħ għall-iżvilupp tal-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea u f’konformità 
mad-Direttiva dwar l-Istandardizzazzjoni.

Emenda 430
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 8(3), 13(5), 15(5), 
16(5), 18(5), 20(6), 21(4), 23(3), 25(2), 
27(2), 28(6), 29(4), 30(2), 31, 35(3) u 
37(3) għandhom jiġu kkonferiti lill-
Kummissjoni għal perjodu indeterminat
ta’ żmien wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

2. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 8(3), 15(5), 18(5), 
20(6), 21(4), 23(3), 25(2), 27(2), 28(6), 
29(4), 30(2), 31, 35(3) u 37(3) għandhom 
jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ ħames snin wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega ta' setgħa mhux aktar 
tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta' 
setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi ta' żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni, mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmien ta’ kull perjodu.

Or. ro

Emenda 431
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 8(3), 13(5), 15(5), 
16(5), 18(5), 20(6), 21(4), 23(3), 25(2), 
27(2), 28(6), 29(4), 30(2), 31, 35(3) u 
37(3) għandhom jiġu kkonferiti lill-
Kummissjoni għal perjodu indeterminat ta’ 
żmien wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

2. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 13(5) u 15(5)
għandhom jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni 
għal perjodu indeterminat ta’ żmien wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 432
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 8(3), 13(5), 15(5), 16(5), 18(5), 
20(6), 21(4), 23(3), 25(2), 27(2), 28(6), 
29(4), 30(2), 31, 35(3) u 37(3) tista’ tiġi 
revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Id-
deċiżjoni biex tirrevoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-
deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ mill-
jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Din 
ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 13(5) u 15(5) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni 
biex tirrevoka għandha ttemm id-delega 
tas-setgħat speċifikati f’dik id-deċiżjoni. 
Għandha tidħol fis-seħħ mill-jum ta’ wara 
l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 433
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. Il-Kummissjoni ma tistax 
tadotta att delegat soġġett għal dan ir-
Regolament mingħajr il-konsultazzjoni 
preċedenti tal-industrija u l-partijiet 
interessati rilevanti.

Or. en

Emenda 434
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-atti ta’ implimentazzjoni soġġetti 
għal dan ir-Regolament ma jistgħux jiġu 
adottati mingħajr konsultazzjoni 
preċedenti tal-industrija u l-partijiet 
interessati rilevanti.

Or. en

Emenda 435
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament 182/2011.

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-
Regolament 182/2011.

Or. en



PE510.822v01-00 54/59 AM\936634MT.doc

MT

Emenda 436
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-
ewwel rapport għandu jkun sottomess sa 
mhux aktar tard minn erba’ snin mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Rapporti 
sussegwenti għandhom jiġu sottomessi kull 
erba’ snin minn dakinhar ’il quddiem.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-
ewwel rapport għandu jkun sottomess sa 
mhux aktar tard minn sentejn mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament. Rapporti 
sussegwenti għandhom jiġu sottomessi kull 
sentejn minn dakinhar ’il quddiem.

Or. ro

Emenda 437
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-
ewwel rapport għandu jkun sottomess sa 
mhux aktar tard minn erba’ snin mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Rapporti 
sussegwenti għandhom jiġu sottomessi kull 
erba’ snin minn dakinhar ’il quddiem.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-
ewwel rapport għandu jkun sottomess sa 
mhux aktar tard minn sentejn mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament. Rapporti 
sussegwenti għandhom jiġu sottomessi kull 
erba’ snin minn dakinhar ’il quddiem.

Or. fr

Emenda 438
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ċertifikati kwalifikati maħruġa taħt id-
Direttiva 1999/93/KE għandhom jitqiesu 
bħala ċertifikati kwalifikati għal firem 
elettroniċi taħt dan ir-Regolament sakemm 
jiskadu, iżda għal mhux aktar minn ħames 
snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

4. Ċertifikati maħruġa taħt id-
Direttiva 1999/93/KE għandhom jitqiesu 
bħala ċertifikati għal firem elettroniċi taħt 
dan ir-Regolament sakemm jiskadu, iżda 
għal mhux aktar minn ħames snin mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 439
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness I

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għadx hemm il-ħtieġa ta’ dan.

Emenda 440
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Anness I - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) sett ta’ dejta li jirrappreżenta mingħajr 
ambigwità l-firmatarju li għalilh ikun 
inħareġ iċ-ċertifikat inkluż tal-anqas l-isem 
tal-firmatarju jew psewdonimu, li għandu 
jkun identifikat bħala tali;

(c) sett ta’ dejta li jirrappreżenta mingħajr 
ambigwità l-firmatarju li għalih ikun 
inħareġ iċ-ċertifikat inkluż tal-anqas 
(għall-pajjiżi li jappoġġawh) l-
identifikatur uniku tas-suġġett (adatt 
għall-ipproċessar awtomatiku) u l-isem 
tal-firmatarju jew psewdonimu, li għandu 
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jkun identifikat bħala tali;

Or. en

Emenda 441
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness I – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) dispożizzjoni għal attribut speċifiku 
tal-firmatarju li għandha tkun inkluża 
jekk rilevanti, skont l-iskop li għalih iċ-
ċertifikat huwa maħsub;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test hu meħud mid-Direttiva 1999/93/KE. L-attributi, filwaqt li ma jintużawx fl-Istati 
Membri kollha, taw prova li huma utli f’ċerti setturi u m’għandhomx, għalhekk, jiġu esklużi, 
inkella jistgħu jitħarbtu l-prattiki attwali li jibbażaw fuq id-Direttiva 1999/93/KE.

Emenda 442
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għadx hemm il-ħtieġa ta’ dan.
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Emenda 443
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness III

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għadx hemm il-ħtieġa ta’ dan.

Emenda 444
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Anness III – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) dejta ta’ validazzjoni tas-siġill 
elettroniku li tkun tikkorrispondi għad-
dejta għall-ħolqien ta’ siġill elettroniku;

(d) sett ta’ dejta li jkun jirrappreżenta 
mingħajr ambigwità l-persuna ġuridika li 
jkun inħarġilha ċ-ċertifikat, inkluż tal-
anqas l-isem u n-numru ta’ reġistrazzjoni 
kif jidhru fir-rekords uffiċjali (uniku fil-
kuntest tal-Unjoni, adatt għall-
ipproċessar awtomatiku);

Or. en

Emenda 445
Amelia Andersdotter

Proposta għal regolament
Anness IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għadx hemm il-ħtieġa ta’ dan.

Emenda 446
Jürgen Creutzmann

Proposta għal regolament
Anness IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur miżjud tal-ħolqien ta’ ċertifikati Ewropej għal webpages f’ambjent online globali 
mhuwiex ċar. Jeżistu standards industrijali li huma magħrufa għall-utenti u li jintużaw b’mod 
komuni. Ċertifikati addizzjonali jistgħu jirriskjaw li jikkonfondu l-utenti u joħolqu differenza 
fil-perċezzjoni tal-websajts li jinżammu barra l-Unjoni Ewropea.

Emenda 447
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness IV - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) sett ta’ dejta li jkun jirrappreżenta 
mingħajr ambigwità l-persuna ġuridika li 
jkun inħarġilha ċ-ċertifikat, inkluż tal-
anqas l-isem u n-numru ta’ reġistrazzjoni 
kif jidhru fir-rekords uffiċjali;

(c) sett ta’ dejta li jkun jirrappreżenta 
mingħajr ambigwità l-persuna fiżika jew 
ġuridika li jkun inħarġilha ċ-ċertifikat, 
inkluż tal-anqas l-isem u n-numru ta’ 
reġistrazzjoni skont kif ikun il-każ, kif 
jidhru fir-rekords uffiċjali;

Or. ro
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Emenda 448
Silvia-Adriana Þicãu

Proposta għal regolament
Anness IV - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) elementi tal-indirizz, inkluż tal-anqas 
il-belt u l-Istat Membru, tal-persuna 
ġuridika li għaliha nħareġ iċ-ċertifikat kif 
iddikjarat fir-rekords uffiċjali;

(d) elementi tal-indirizz, inkluż tal-anqas 
il-belt u l-Istat Membru, tal-persuna fiżika 
jew ġuridika li għaliha nħareġ iċ-ċertifikat 
kif iddikjarat fir-rekords uffiċjali;

Or. ro

Emenda 449
Silvia-Adriana Þicãu

Proposta għal regolament
Anness IV – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-isem/ismijiet tad-dominju mħaddma 
mill-persuna ġuridika li għaliha jkun 
inħareġ iċ-ċertifikat;

(e) l-isem/ismijiet tad-dominju mħaddma 
mill-persuna fiżika jew ġuridika li għaliha 
jkun inħareġ iċ-ċertifikat;

Or. ro


