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Poprawka 356
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Podpis elektroniczny ma skutek prawny 
równoważny ze skutkiem prawnym 
podpisu własnoręcznego. Za nieważny 
uznaje się w szczególności sfałszowany 
podpis. Ustalenie, czy dany podpis jest 
sfałszowany, spoczywa na stronie 
ufającej.

Or. en

Uzasadnienie

Podpisy są traktowane w różny sposób w ramach jurysdykcji poszczególnych państw 
członkowskich. Poprawka ta ma na celu zagwarantowanie, że ryzykiem fałszerstwa nie 
zostanie obarczony konsument ani użytkownik systemu, lecz podmiot administrujący systemem 
(który może lepiej zapobiegać uchybieniom i upewnić się, że takie uchybienia nie występują).

Poprawka 357
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Kwalifikowany podpis elektroniczny, 
połączony z kwalifikowanym 
elektronicznym znacznikiem czasu, ma 
skutek prawny równoważny ze skutkiem 
prawnym podpisu własnoręcznego.

Or. en

Poprawka 358
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma 
skutek prawny, który, jak się 
domniemywa, jest równoważny ze 
skutkiem prawnym podpisu 
własnoręcznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze ryzyko podrobienia podpisu elektronicznego, poprawka ta ma na celu 
wprowadzenie, dla zachowania ostrożności, domniemania równoważności, a nie jej
stwierdzenia.

Poprawka 359
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 360
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwalifikowane podpisy elektroniczne są 
uznawane i akceptowane we wszystkich 

skreślony
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państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście poprzedniego ustępu skutek prawny powyższego ustępu wydaje się niejasny.

Poprawka 361
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwalifikowane podpisy elektroniczne są 
uznawane i akceptowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

skreślony

Or. en

Poprawka 362
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Gdy wymagany jest – w szczególności 
przez państwo członkowskie na potrzeby 
uzyskania dostępu do usługi publicznej 
oferowanej przez organ publiczny online, 
na podstawie odpowiedniej oceny ryzyka 
związanego z taką usługą – podpis 
elektroniczny o poziomie bezpieczeństwa 
niższym niż kwalifikowany podpis 
elektroniczny, akceptowane są wszystkie 
podpisy elektroniczne o co najmniej takim 
samym poziomie bezpieczeństwa.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Podpisy są traktowane w różny sposób w ramach jurysdykcji poszczególnych państw 
członkowskich. Niektóre kraje mają bardzo silną tradycję notarialną, inne nie. Zapewnienie 
harmonizacji i przewidywalności dla obywateli odnośnie uznawania podpisów będzie 
wymagało innych zmian legislacyjnych niż rozporządzenie dotyczące podpisów 
elektronicznych.

Poprawka 363
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Gdy wymagany jest – w szczególności 
przez państwo członkowskie na potrzeby 
uzyskania dostępu do usługi publicznej 
oferowanej przez organ publiczny online, 
na podstawie odpowiedniej oceny ryzyka 
związanego z taką usługą – podpis 
elektroniczny o poziomie bezpieczeństwa 
niższym niż kwalifikowany podpis 
elektroniczny, akceptowane są wszystkie 
podpisy elektroniczne o co najmniej takim 
samym poziomie bezpieczeństwa.

4. Gdy wymagany jest – przez państwo 
członkowskie na potrzeby uzyskania 
dostępu do usługi publicznej oferowanej 
przez organ publiczny online, na podstawie 
odpowiedniej oceny ryzyka związanego z 
taką usługą – podpis elektroniczny o 
poziomie bezpieczeństwa niższym niż 
kwalifikowany podpis elektroniczny, 
uznawane są wszystkie podpisy 
elektroniczne o co najmniej takim samym 
poziomie bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czy pojęcia „uznawany” i „akceptowany” są dwoma odrębnymi koncepcjami i 
czy pociągają za sobą różne skutki prawne. „W szczególności” skreślono, ponieważ ustęp ten, 
podobnie jak następny, odnosi się wyłącznie do usług publicznych. Strony prywatne powinny 
mieć swobodę stosowania dowolnego poziomu bezpieczeństwa, który mogą uzgodnić.

Poprawka 364
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku transgranicznego dostępu 
do usługi oferowanej przez organ 
publiczny online państwa członkowskie 
nie wymagają podpisu elektronicznego o 
wyższym poziomie bezpieczeństwa niż 
kwalifikowany podpis elektroniczny.

skreślony

Or. en

Poprawka 365
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określenia różnych poziomów 
bezpieczeństwa podpisu elektronicznego, o 
których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Połączony z ust. 7.

Poprawka 366
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określenia różnych poziomów 
bezpieczeństwa podpisu elektronicznego, o 

skreślony
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których mowa w ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Ten szczególny mechanizm zgodności nie jest już konieczny z uwagi na wprowadzenie 
mechanizmu przyjmowania wymogów technologicznych określonego w poprawce dotyczącej 
art. 37a (nowego).

Poprawka 367
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery 
referencyjne norm dotyczących poziomów 
bezpieczeństwa podpisu elektronicznego. 
Jeżeli podpis spełnia te normy, zakłada się 
zgodność z poziomem bezpieczeństwa, 
określonym w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 6. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie akty 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

skreślony

Or. en

Poprawka 368
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 

7. Komisja ustanawia w drodze aktów 
wykonawczych definicje poszczególnych 
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norm dotyczących poziomów 
bezpieczeństwa podpisu elektronicznego. 
Jeżeli podpis spełnia te normy, zakłada się 
zgodność z poziomem bezpieczeństwa, 
określonym w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 6. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie akty 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

poziomów bezpieczeństwa podpisów 
elektronicznych, o których mowa w ust. 4 
niniejszego artykułu, oraz numery 
referencyjne norm dotyczących poziomów 
bezpieczeństwa podpisów elektronicznych. 
Jeżeli podpis spełnia te normy, zakłada się 
zgodność z określonym poziomem 
bezpieczeństwa. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Akty wykonawcze wydają się bardziej odpowiednie.

Poprawka 369
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących poziomów 
bezpieczeństwa podpisu elektronicznego. 
Jeżeli podpis spełnia te normy, zakłada się 
zgodność z poziomem bezpieczeństwa, 
określonym w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 6. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie akty 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

7. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących poziomów 
bezpieczeństwa podpisu elektronicznego.
Komisja zapewnia należyte uwzględnienie 
wkładu zainteresowanych stron, najlepiej 
w formie oceny skutków, przy określaniu 
norm wymaganych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli podpis spełnia te 
normy, zakłada się zgodność z poziomem 
bezpieczeństwa, określonym w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 6. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
stosowaniu norm.

Poprawka 370
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 skreślony
Kwalifikowane certyfikaty podpisów 
elektronicznych
1. Kwalifikowane certyfikaty podpisów 
elektronicznych spełniają wymagania 
określone w załączniku I.
2. Kwalifikowane certyfikaty podpisów 
elektronicznych nie podlegają 
obowiązkowym wymaganiom 
przekraczającym wymagania określone w 
załączniku I.
3. Jeżeli kwalifikowany certyfikat podpisu 
elektronicznego został cofnięty po 
aktywacji, traci ważność i w żadnym 
przypadku nie można przywrócić jego 
statusu poprzez odnowienie ważności.
4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących dalszego doprecyzowania 
wymagań określonych w załączniku I.
5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery 
referencyjne norm dotyczących 
kwalifikowanych certyfikatów podpisu 
elektronicznego. Jeżeli kwalifikowany 
certyfikat podpisu elektronicznego spełnia 
te normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w załączniku 
I. Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2. Komisja 
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publikuje takie akty w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

(Zob. również zmienione art. 9-15 i zmienione art. 3-7.)

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest określanie surowych norm technicznych w rozporządzeniu UE, jak 
uczyniono to za pośrednictwem załączników. Istnieją już dostatecznie silne zachęty dla 
uczestników rynku do zapewnienia wiarygodności, a mechanizmy wspierające tę 
wiarygodność ustanowiono w przepisach dotyczących przejrzystości, audytów i 
odpowiedzialności w art. 9-15 i art. 3-7.

Poprawka 371
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikowane certyfikaty podpisów 
elektronicznych nie podlegają 
obowiązkowym wymaganiom 
przekraczającym wymagania określone w 
załączniku I.

2. Kwalifikowane certyfikaty podpisów 
elektronicznych do wykorzystania 
transgranicznego nie podlegają 
obowiązkowym wymaganiom 
przekraczającym wymagania określone w 
załączniku I.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć nadal możliwość określania dodatkowych wymogów, 
takich jak atrybuty niektórych zawodów. Jeśli chodzi o transakcje transgraniczne, to państwa 
członkowskie powinny jednak dostosować odnośne systemy krajowe.

Poprawka 372
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących dalszego doprecyzowania 
wymagań określonych w załączniku I.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Akt wykonawczy wydaje się bardziej odpowiedni. Dlatego powyższy ustęp został połączony z 
następnym ustępem.

Poprawka 373
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących kwalifikowanych 
certyfikatów podpisu elektronicznego. 
Jeżeli kwalifikowany certyfikat podpisu 
elektronicznego spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami określonymi 
w załączniku I. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących kwalifikowanych 
certyfikatów podpisu elektronicznego. 
Komisja zapewnia należyte uwzględnienie 
wkładu zainteresowanych stron, najlepiej 
w formie oceny skutków, przy określaniu 
norm wymaganych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli kwalifikowany 
certyfikat podpisu elektronicznego spełnia 
te normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w załączniku I. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
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stosowaniu norm.

Poprawka 374
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących kwalifikowanych 
certyfikatów podpisu elektronicznego. 
Jeżeli kwalifikowany certyfikat podpisu 
elektronicznego spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami określonymi 
w załączniku I. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Komisja może wyszczególnić wymogi 
określone w załączniku I i ustanowić, w 
drodze aktów wykonawczych, numery 
referencyjne norm dotyczących 
kwalifikowanych certyfikatów podpisu 
elektronicznego. Jeżeli kwalifikowany 
certyfikat podpisu elektronicznego spełnia 
te normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w załączniku I. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Akt wykonawczy wydaje się bardziej odpowiedni. Dlatego poprzedni ustęp został połączony z 
niniejszym ustępem.

Poprawka 375
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony
Wymagania dotyczące urządzeń do
składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego



PE510.822v01-00 14/59 AM\936634PL.doc

PL

1. Urządzenia do składania 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
spełniają wymagania określone w 
załączniku II.
2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery 
referencyjne norm dotyczących urządzeń 
do składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. Jeżeli urządzenie do 
składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami określonymi 
w załączniku II. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest określanie surowych norm technicznych w rozporządzeniu UE, jak 
uczyniono to za pośrednictwem załączników. Istnieją już dostatecznie silne zachęty dla 
uczestników rynku do zapewnienia wiarygodności, a mechanizmy wspierające tę 
wiarygodność ustanowiono w przepisach dotyczących przejrzystości, audytów i 
odpowiedzialności w art. 9-15 i art. 3-7.

Poprawka 376
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących urządzeń do składania 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
Jeżeli urządzenie do składania 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
spełnia te normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w załączniku 
II. Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 

2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących urządzeń do składania 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
Komisja zapewnia należyte uwzględnienie 
wkładu zainteresowanych stron, najlepiej 
w formie oceny skutków, przy określaniu 
norm wymaganych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli urządzenie do 
składania kwalifikowanego podpisu 
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mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

elektronicznego spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami określonymi 
w załączniku II. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
stosowaniu norm.

Poprawka 377
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urządzenia do składania 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
mogą być certyfikowane przez 
odpowiednie organy publiczne lub 
prywatne wyznaczone przez państwa 
członkowskie, pod warunkiem że zostały 
one poddane procedurze oceny pod 
względem bezpieczeństwa, 
przeprowadzanej zgodnie z jedną z norm 
dotyczących oceny bezpieczeństwa 
produktów informatycznych uwzględnioną 
na liście, która jest ustanawiana przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

1. Urządzenia do składania 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
mogą być certyfikowane przez 
odpowiednie organy publiczne lub 
prywatne wyznaczone przez państwa 
członkowskie, pod warunkiem że zostały 
one poddane procedurze oceny pod 
względem bezpieczeństwa, 
przeprowadzanej zgodnie z jedną z norm 
dotyczących oceny bezpieczeństwa 
produktów informatycznych uwzględnioną 
na liście, która jest ustanawiana przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych.
Komisja zapewnia należyte uwzględnienie 
wkładu zainteresowanych stron, najlepiej 
w formie oceny skutków, przy określaniu 
norm wymaganych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
stosowaniu norm.

Poprawka 378
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urządzenia do składania 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
mogą być certyfikowane przez 
odpowiednie organy publiczne lub 
prywatne wyznaczone przez państwa 
członkowskie, pod warunkiem że zostały 
one poddane procedurze oceny pod 
względem bezpieczeństwa, 
przeprowadzanej zgodnie z jedną z norm 
dotyczących oceny bezpieczeństwa 
produktów informatycznych uwzględnioną 
na liście, która jest ustanawiana przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

1. Urządzenia do składania podpisu 
elektronicznego mogą być certyfikowane 
przez odpowiednie organy publiczne lub 
prywatne wyznaczone przez państwa 
członkowskie, pod warunkiem że zostały 
one poddane procedurze oceny pod 
względem bezpieczeństwa zgodnie z jedną 
z norm dotyczących oceny bezpieczeństwa 
produktów informatycznych uwzględnioną 
na liście, która jest ustanawiana przez 
Komisję w drodze aktów wykonawczych. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Pewnie. Dlaczego nie? Stwórzmy listę.

Poprawka 379
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Publikacja listy certyfikowanych urządzeń 
do składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego

Publikacja listy certyfikowanych urządzeń 
do składania podpisu elektronicznego

Or. en

Poprawka 380
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez zbędnej zwłoki państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje o urządzeniach do składania 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
które uzyskały certyfikację organów, o 
których mowa w art. 23. Państwa 
członkowskie informują również Komisję 
bez zbędnej zwłoki o urządzeniach do 
składania podpisu elektronicznego, które 
nie są już certyfikowane.

1. Bez zbędnej zwłoki państwa 
członkowskie przekazują Komisji 
informacje o urządzeniach do składania 
podpisu elektronicznego, które uzyskały 
certyfikację organów, o których mowa w 
art. 23. Państwa członkowskie informują 
również Komisję bez zbędnej zwłoki o 
urządzeniach do składania podpisu 
elektronicznego, które nie są już 
certyfikowane.

Or. en

Poprawka 381
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie otrzymanych informacji 
Komisja sporządza, publikuje i utrzymuje 
listę certyfikowanych urządzeń do 
składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego.

2. Na podstawie otrzymanych informacji 
Komisja sporządza, publikuje i utrzymuje 
listę certyfikowanych urządzeń do 
składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. Komisja przekazuje 
niezwłocznie państwom członkowskim 
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drogą elektroniczną uaktualnione 
informacje.

Or. fr

Poprawka 382
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie otrzymanych informacji 
Komisja sporządza, publikuje i utrzymuje 
listę certyfikowanych urządzeń do 
składania kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego.

2. Na podstawie otrzymanych informacji 
Komisja sporządza, publikuje i utrzymuje 
listę certyfikowanych urządzeń do 
składania podpisu elektronicznego.

Or. en

Poprawka 383
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 384
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
Wymagania dotyczące weryfikacji 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych
1. Kwalifikowany podpis elektroniczny 
uznaje się za ważny, jeżeli można ustalić z 
dużą pewnością, że w trakcie 
podpisywania:
a) certyfikat, który towarzyszy podpisowi, 
jest certyfikatem kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego spełniającym wymagania 
określone w załączniku I;
b) wymagany kwalifikowany certyfikat 
jest autentyczny i ważny;
c) dane służące do weryfikacji podpisu 
odpowiadają danym dostarczonym stronie 
ufającej;
d) zestaw danych jednoznacznie 
reprezentujących podpisującego jest 
prawidłowo dostarczony stronie ufającej;
e) jeżeli skorzystano z pseudonimu, zostaje 
to wyraźnie wskazane stronie ufającej;
f) podpis elektroniczny został złożony za 
pomocą urządzenia do składania 
kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego;
g) integralność podpisanych danych nie 
została naruszona;
h) spełniono wymagania przewidziane w 
art. 3 pkt 7;
i) system wykorzystany do weryfikacji 
podpisu zapewnia stronie ufającej 
prawidłowy wynik procesu weryfikacji i 
umożliwia stronie ufającej wykrycie 
wszelkich kwestii związanych z 
bezpieczeństwem.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
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dotyczących dalszego doprecyzowania 
wymagań określonych w ust. 1.
3. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery 
referencyjne norm dotyczących 
weryfikacji kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych. Jeżeli weryfikacja 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami określonymi 
w ust. 1. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest określanie surowych norm technicznych w rozporządzeniu UE, jak 
uczyniono to za pośrednictwem załączników. Istnieją już dostatecznie silne zachęty dla 
uczestników rynku do zapewnienia wiarygodności, a mechanizmy wspierające tę 
wiarygodność ustanowiono w przepisach dotyczących przejrzystości i audytów w art. 15-16.

Poprawka 385
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących weryfikacji 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych. Jeżeli weryfikacja 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami określonymi 
w ust. 1. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 

3. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących weryfikacji 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych. Komisja zapewnia 
należyte uwzględnienie wkładu 
zainteresowanych stron, najlepiej w 
formie oceny skutków, przy określaniu 
norm wymaganych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli weryfikacja 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami określonymi 
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Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. w ust. 1. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
stosowaniu norm.

Poprawka 386
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 skreślony
Kwalifikowana usługa weryfikacji 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych
1. Kwalifikowaną usługę weryfikacji 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych świadczy dostawca 
kwalifikowanych usług zaufania, który:
a) zapewnia weryfikację zgodnie z art. 25 
ust. 1, oraz
b) umożliwia stronom ufającym 
otrzymanie wyniku procesu weryfikacji w 
automatyczny, wiarygodny i skuteczny 
sposób oraz przy użyciu zaawansowanego 
podpisu elektronicznego lub 
zaawansowanej pieczęci elektronicznej 
dostawcy kwalifikowanej usługi 
weryfikacji.
2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery 
referencyjne norm dotyczących 
kwalifikowanej usługi weryfikacji, której 
mowa w ust. 1. Jeżeli usługa weryfikacji 
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kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
spełnia te normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w ust. 1 lit. b). 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2. Komisja 
publikuje takie akty w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest określanie surowych norm technicznych w rozporządzeniu UE, jak 
uczyniono to za pośrednictwem załączników. Istnieją już dostatecznie silne zachęty dla 
uczestników rynku do zapewnienia wiarygodności, a mechanizmy wspierające tę 
wiarygodność ustanowiono w przepisach dotyczących przejrzystości i audytów w art. 15-16.

Poprawka 387
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umożliwia stronom ufającym 
otrzymanie wyniku procesu weryfikacji w 
automatyczny, wiarygodny i skuteczny 
sposób oraz przy użyciu zaawansowanego 
podpisu elektronicznego lub 
zaawansowanej pieczęci elektronicznej 
dostawcy kwalifikowanej usługi 
weryfikacji.

b) umożliwia stronom ufającym 
otrzymanie wyniku procesu weryfikacji w 
automatyczny sposób oraz przy użyciu 
zaawansowanego podpisu elektronicznego 
lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej 
dostawcy kwalifikowanej usługi 
weryfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, co oznaczają pojęcia „wiarygodny i skuteczny”. W każdym razie należy tę 
kwestię pozostawić dostawcy usług, ponieważ w jego własnym interesie leży oferowanie 
użytkownikom skutecznych i wiarygodnych usług w ramach przyjętego modelu biznesowego.
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Poprawka 388
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących kwalifikowanej usługi 
weryfikacji, której mowa w ust. 1. Jeżeli 
usługa weryfikacji kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego spełnia te normy, 
zakłada się zgodność z wymaganiami 
określonymi w ust. 1 lit. b). Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie akty 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących kwalifikowanej usługi 
weryfikacji, której mowa w ust. 1. Komisja 
zapewnia należyte uwzględnienie wkładu 
zainteresowanych stron, najlepiej w 
formie oceny skutków, przy określaniu 
norm wymaganych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli usługa weryfikacji 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
spełnia te normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w ust. 1 lit. b). 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
stosowaniu norm.

Poprawka 389
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreślony
Przechowywanie kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych
1. Usługę przechowywania 



PE510.822v01-00 24/59 AM\936634PL.doc

PL

kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
świadczy dostawca kwalifikowanych usług 
zaufania, który stosuje procedury i 
technologie mogące przedłużyć 
wiarygodność danych służących do 
weryfikacji podpisu elektronicznego poza 
okres ich technologicznej ważności.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących dalszego doprecyzowania 
wymagań określonych w ust. 1.
3. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery 
referencyjne norm dotyczących 
przechowywania kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych. Jeżeli ustalenia 
w zakresie przechowywania 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych spełniają te normy, 
zakłada się zgodność z wymaganiami 
określonymi w ust. 1. Te akty wykonawcze 
są przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Niewłaściwe jest określanie surowych norm technicznych w rozporządzeniu UE, jak 
uczyniono to za pośrednictwem załączników. Istnieją już dostatecznie silne zachęty dla 
uczestników rynku do zapewnienia wiarygodności, a mechanizmy wspierające tę 
wiarygodność ustanowiono w przepisach dotyczących przejrzystości i audytów w art. 15-16.

Poprawka 390
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne

3. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
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norm dotyczących przechowywania 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych. Jeżeli ustalenia w zakresie 
przechowywania kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych spełniają te 
normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w ust. 1. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie 
akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

norm dotyczących przechowywania 
kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych. Komisja zapewnia 
należyte uwzględnienie wkładu 
zainteresowanych stron, najlepiej w 
formie oceny skutków, przy określaniu 
norm wymaganych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli ustalenia w zakresie 
przechowywania kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych spełniają te 
normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w ust. 1. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie 
akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
stosowaniu norm.

Poprawka 391
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Skutki prawne pieczęci elektronicznej
1. Nie jest kwestionowany prawny skutek 
pieczęci elektronicznej ani jej 
dopuszczalność jako dowód w 
postępowaniu sądowym wyłącznie z tego 
powodu, że ma formę elektroniczną.
2. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna 
umożliwia prawne domniemanie 
pochodzenia i integralności danych, do 
których jest dołączona.
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3. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna 
jest uznawana i akceptowana we 
wszystkich państwach członkowskich.
4. Gdy wymagana jest – w szczególności 
przez państwo członkowskie na potrzeby 
uzyskania dostępu do usługi publicznej 
oferowanej przez organ publiczny online, 
na podstawie odpowiedniej oceny ryzyka 
związanego z taką usługą – pieczęć 
elektroniczna o poziomie bezpieczeństwa 
niższym niż kwalifikowana pieczęć 
elektroniczna, akceptowane są wszystkie 
pieczęci elektroniczne o co najmniej takim 
samym poziomie bezpieczeństwa.
5. W przypadku transgranicznego dostępu 
do usługi oferowanej przez organ 
publiczny online państwa członkowskie 
nie wymagają pieczęci elektronicznej o 
wyższym poziomie bezpieczeństwa niż 
kwalifikowana pieczęć elektroniczna.
6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określania różnych poziomów 
bezpieczeństwa pieczęci elektronicznych, o 
których mowa w ust. 4.
7. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery 
referencyjne norm dotyczących poziomów 
bezpieczeństwa pieczęci elektronicznych. 
Jeżeli pieczęć spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z poziomem bezpieczeństwa, 
określonym w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 6. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie akty 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 392
Paul Rübig
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 3 – sekcja 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pieczęcie elektroniczne Pieczęcie elektroniczne i/lub znaczniki 
elektroniczne

Or. en

Poprawka 393
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna 
umożliwia prawne domniemanie 
pochodzenia i integralności danych, do 
których jest dołączona.

2. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna 
potwierdza tożsamość wystawiającego ją 
podmiotu i zapewnia integralność danych, 
do których jest dołączona.

Or. en

Uzasadnienie

„Prawne domniemanie” wykraczałoby poza skutek podpisu elektronicznego. Ponadto 
„pochodzenie” wydaje się zbyt niejasne jako pojęcie prawne, ponieważ ociera się ono np. o 
krajowe prawo procesowe i handlowe w odniesieniu do agencji, oświadczeń woli itd.

Poprawka 394
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna 
jest uznawana i akceptowana we 
wszystkich państwach członkowskich.

3. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna 
jest uznawana we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Różnica między pojęciami „uznawany” i „akceptowany” jest niewyraźna. W odróżnieniu od 
analogicznych przepisów dotyczących podpisów elektronicznych powyższy ustęp nie zostaje 
skreślony, ponieważ pojęcie pieczęci (elektronicznej) nie istnieje we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawka 395
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Gdy wymagana jest – w szczególności 
przez państwo członkowskie na potrzeby 
uzyskania dostępu do usługi publicznej 
oferowanej przez organ publiczny online, 
na podstawie odpowiedniej oceny ryzyka 
związanego z taką usługą – pieczęć 
elektroniczna o poziomie bezpieczeństwa 
niższym niż kwalifikowana pieczęć 
elektroniczna, akceptowane są wszystkie 
pieczęci elektroniczne o co najmniej takim 
samym poziomie bezpieczeństwa.

4. Gdy wymagana jest – przez państwo 
członkowskie na potrzeby uzyskania 
dostępu do usługi publicznej oferowanej 
przez organ publiczny online, na podstawie 
odpowiedniej oceny ryzyka związanego z 
taką usługą – pieczęć elektroniczna o 
poziomie bezpieczeństwa niższym niż 
kwalifikowana pieczęć elektroniczna, 
akceptowane są wszystkie pieczęci 
elektroniczne o co najmniej takim samym 
poziomie bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

„W szczególności” skreślono, ponieważ ustęp ten, podobnie jak następny, odnosi się 
wyłącznie do usług publicznych. Strony prywatne powinny mieć swobodę stosowania 
dowolnego poziomu bezpieczeństwa, który mogą uzgodnić.

Poprawka 396
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku transgranicznego dostępu 
do usługi oferowanej przez organ 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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publiczny online państwa członkowskie nie 
wymagają pieczęci elektronicznej o 
wyższym poziomie bezpieczeństwa niż 
kwalifikowana pieczęć elektroniczna.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość określania surowszych wymogów w ramach czysto krajowych 
ustaleń, jednak nie powinno to hamować transakcji transgranicznych.

Poprawka 397
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określania różnych poziomów 
bezpieczeństwa pieczęci elektronicznych, o 
których mowa w ust. 4.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Akt wykonawczy wydaje się bardziej odpowiedni. Powyższy ustęp został połączony z 
następnym ustępem.

Poprawka 398
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących poziomów 
bezpieczeństwa pieczęci elektronicznych. 

7. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących poziomów 
bezpieczeństwa pieczęci elektronicznych. 
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Jeżeli pieczęć spełnia te normy, zakłada się 
zgodność z poziomem bezpieczeństwa, 
określonym w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 6. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie akty 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Komisja zapewnia należyte uwzględnienie 
wkładu zainteresowanych stron, najlepiej 
w formie oceny skutków, przy określaniu 
norm wymaganych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli pieczęć spełnia te 
normy, zakłada się zgodność z poziomem 
bezpieczeństwa, określonym w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 6. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
stosowaniu norm.

Poprawka 399
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących poziomów 
bezpieczeństwa pieczęci elektronicznych. 
Jeżeli pieczęć spełnia te normy, zakłada się 
zgodność z poziomem bezpieczeństwa, 
określonym w akcie delegowanym 
przyjętym zgodnie z ust. 6. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie akty 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

7. Komisja może w drodze aktów 
wykonawczych określić poszczególne 
poziomy bezpieczeństwa pieczęci 
elektronicznych, o których mowa w ust. 4, 
oraz ustanowić numery referencyjne norm 
dotyczących poziomów bezpieczeństwa 
pieczęci elektronicznych. Jeżeli pieczęć 
spełnia te normy, zakłada się zgodność z 
poziomem bezpieczeństwa, określonym w 
akcie delegowanym przyjętym zgodnie z 
ust. 6. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

Akt wykonawczy wydaje się bardziej odpowiedni.

Poprawka 400
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Wymagania dotyczące kwalifikowanych 
certyfikatów pieczęci elektronicznych
1. Kwalifikowane certyfikaty pieczęci 
elektronicznych spełniają wymagania 
określone w załączniku III.
2. Kwalifikowane certyfikaty pieczęci 
elektronicznych nie podlegają 
obowiązkowym wymaganiom 
przekraczającym wymagania określone w 
załączniku III.
3. Jeżeli kwalifikowany certyfikat pieczęci 
elektronicznej został cofnięty po 
aktywacji, traci ważność i w żadnym 
przypadku nie można przywrócić jego 
statusu poprzez odnowienie ważności.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych, 
zgodnie z art. 38, dotyczących dalszego
doprecyzowania wymagań określonych w 
załączniku III.
5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery 
referencyjne norm dotyczących 
kwalifikowanych certyfikatów pieczęci 
elektronicznej. Jeżeli kwalifikowany 
certyfikat pieczęci elektronicznej spełnia 
te normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w załączniku 
III. Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2. Komisja 
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publikuje takie akty w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 401
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwalifikowane certyfikaty pieczęci 
elektronicznych spełniają wymagania 
określone w załączniku III.

1. Kwalifikowane certyfikaty pieczęci 
elektronicznych i/lub znaczników 
elektronicznych spełniają wymagania 
określone w załączniku III.

Or. en

Poprawka 402
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikowane certyfikaty pieczęci 
elektronicznych nie podlegają 
obowiązkowym wymaganiom 
przekraczającym wymagania określone w 
załączniku III.

2. Kwalifikowane certyfikaty pieczęci 
elektronicznych do wykorzystania 
transgranicznego nie podlegają 
obowiązkowym wymaganiom 
przekraczającym wymagania określone w 
załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość określania specyficznych wymogów krajowych.
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Poprawka 403
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwalifikowane certyfikaty pieczęci 
elektronicznych nie podlegają 
obowiązkowym wymaganiom 
przekraczającym wymagania określone w 
załączniku III.

2. Kwalifikowane certyfikaty pieczęci 
elektronicznych i/lub znaczników 
elektronicznych nie podlegają 
obowiązkowym wymaganiom 
przekraczającym wymagania określone w 
załączniku III.

Or. en

Poprawka 404
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli kwalifikowany certyfikat pieczęci 
elektronicznej został cofnięty po aktywacji, 
traci ważność i w żadnym przypadku nie 
można przywrócić jego statusu poprzez 
odnowienie ważności.

3. Jeżeli kwalifikowany certyfikat pieczęci 
elektronicznej i/lub znacznika 
elektronicznego został cofnięty po 
aktywacji, traci ważność i w żadnym 
przypadku nie można przywrócić jego 
statusu poprzez odnowienie ważności.

Or. en

Poprawka 405
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
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norm dotyczących kwalifikowanych 
certyfikatów pieczęci elektronicznej. Jeżeli 
kwalifikowany certyfikat pieczęci 
elektronicznej spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami określonymi 
w załączniku III. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

norm dotyczących kwalifikowanych 
certyfikatów pieczęci elektronicznej. 
Komisja zapewnia należyte uwzględnienie 
wkładu zainteresowanych stron, najlepiej 
w formie oceny skutków, przy określaniu 
norm wymaganych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli kwalifikowany 
certyfikat pieczęci elektronicznej spełnia te 
normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w załączniku 
III. Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
stosowaniu norm.

Poprawka 406
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących kwalifikowanych 
certyfikatów pieczęci elektronicznej. Jeżeli 
kwalifikowany certyfikat pieczęci 
elektronicznej spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami określonymi 
w załączniku III. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących kwalifikowanych 
certyfikatów pieczęci elektronicznej i/lub 
znacznika elektronicznego. Jeżeli 
kwalifikowany certyfikat pieczęci 
elektronicznej spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami określonymi 
w załączniku III. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 407
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Urządzenia do wystawiania 
kwalifikowanych pieczęci elektronicznych
1. Artykuł 22 stosuje się odpowiednio do 
wymagań dotyczących urządzeń do 
wystawiania kwalifikowanych pieczęci 
elektronicznych.
2. Artykuł 23 stosuje się odpowiednio do 
certyfikacji urządzeń do wystawiania 
kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.
3. Artykuł 24 stosuje się odpowiednio do 
publikacji listy urządzeń do wystawiania 
kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.

Or. en

Poprawka 408
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Artykuł 22 stosuje się odpowiednio do 
wymagań dotyczących urządzeń do 
wystawiania kwalifikowanych pieczęci 
elektronicznych.

1. Artykuł 22 stosuje się odpowiednio do 
wymagań dotyczących urządzeń do 
wystawiania kwalifikowanych pieczęci 
elektronicznych i/lub znaczników 
elektronicznych.

Or. en
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Poprawka 409
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Artykuł 23 stosuje się odpowiednio do 
certyfikacji urządzeń do wystawiania 
kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.

2. Artykuł 23 stosuje się odpowiednio do 
certyfikacji urządzeń do wystawiania 
kwalifikowanych pieczęci elektronicznych 
i/lub znaczników elektronicznych.

Or. en

Poprawka 410
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Artykuł 24 stosuje się odpowiednio do 
publikacji listy urządzeń do wystawiania 
kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.

3. Artykuł 24 stosuje się odpowiednio do 
publikacji listy urządzeń do wystawiania 
kwalifikowanych pieczęci elektronicznych 
i/lub znaczników elektronicznych.

Or. en

Poprawka 411
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Weryfikacja i przechowywanie 
kwalifikowanych pieczęci elektronicznych
Artykuły 25, 26 i 27 stosuje się 
odpowiednio do weryfikacji i 
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przechowywania kwalifikowanych 
pieczęci elektronicznych.

Or. en

Poprawka 412
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 25, 26 i 27 stosuje się 
odpowiednio do weryfikacji i 
przechowywania kwalifikowanych 
pieczęci elektronicznych.

Artykuły 25, 26 i 27 stosuje się 
odpowiednio do weryfikacji i 
przechowywania kwalifikowanych 
pieczęci elektronicznych i/lub znaczników 
elektronicznych.

Or. en

Poprawka 413
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 32 skreślony
Skutki prawne elektronicznych 
znaczników czasu
1. Nie jest kwestionowany prawny skutek 
elektronicznego znacznika czasu ani jego 
dopuszczalność jako dowód w 
postępowaniu sądowym wyłącznie z tego 
powodu, że ma formę elektroniczną.
2. Kwalifikowany elektroniczny znacznik 
czasu umożliwia prawne domniemanie 
czasu, jaki wskazuje, i integralności 
danych, z którymi połączony jest 
wskazywany czas.
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3. Kwalifikowany elektroniczny znacznik 
czasu jest uznawany i akceptowany we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 414
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 33 skreślony
Wymagania dotyczące kwalifikowanych 
elektronicznych znaczników czasu
1. Kwalifikowany elektroniczny znacznik 
czasu spełnia następujące wymagania:
a) jest precyzyjnie powiązany z 
uniwersalnym czasem koordynowanym 
(UTC), po to aby wykluczyć możliwość 
zmiany danych w niewykrywalny sposób;
b) jest oparty na precyzyjnym źródle 
czasu;
c) jest wydany przez dostawcę 
kwalifikowanych usług zaufania;
d) jest podpisany zaawansowanym 
podpisem elektronicznym lub opatrzony 
zaawansowaną pieczęcią elektroniczną 
dostawcy kwalifikowanych usług 
zaufania, lub w inny równoważny sposób.
2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery 
referencyjne norm dotyczących 
precyzyjnego powiązania czasu z danymi 
oraz precyzyjnego źródła czasu. Jeżeli 
precyzyjne powiązanie czasu z danymi i 
precyzyjne źródło czasu spełniają te 
normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami, o których mowa w ust. 1. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
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której mowa w art. 39 ust. 2. Komisja 
publikuje takie akty w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 415
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) jest podpisany zaawansowanym 
podpisem elektronicznym lub opatrzony 
zaawansowaną pieczęcią elektroniczną 
dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, 
lub w inny równoważny sposób.

d) jest podpisany zaawansowanym 
podpisem elektronicznym lub opatrzony 
zaawansowaną pieczęcią elektroniczną 
dostawcy kwalifikowanych usług zaufania.

Or. ro

Poprawka 416
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących precyzyjnego 
powiązania czasu z danymi oraz 
precyzyjnego źródła czasu. Jeżeli 
precyzyjne powiązanie czasu z danymi i 
precyzyjne źródło czasu spełniają te 
normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami, o których mowa w ust. 1. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących precyzyjnego 
powiązania czasu z danymi oraz 
precyzyjnego źródła czasu. Komisja 
zapewnia należyte uwzględnienie wkładu 
zainteresowanych stron, najlepiej w 
formie oceny skutków, przy określaniu 
norm wymaganych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli precyzyjne 
powiązanie czasu z danymi i precyzyjne 
źródło czasu spełniają te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami, o których 
mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze są 
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przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
stosowaniu norm.

Poprawka 417
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 skreślony
Skutki prawne i akceptowanie 
dokumentów elektronicznych
1. Dokument elektroniczny uznaje się za 
równoważny dokumentowi papierowemu 
oraz dopuszczalny jako dowód w 
postępowaniu sądowym, z 
uwzględnieniem jego poziomu 
zabezpieczenia autentyczności i 
integralności.
2. Dokument zawierający kwalifikowany 
podpis elektroniczny lub kwalifikowaną 
pieczęć elektroniczną osoby, która jest 
uprawniona do wydawania stosownych 
dokumentów, umożliwia prawne 
domniemanie autentyczności i 
integralności, pod warunkiem że 
dokument nie zawiera dynamicznych 
elementów, które mogą go automatycznie 
zmienić.
3. W sytuacji gdy do celu świadczenia 
usługi publicznej online oferowanej przez 
organ sektora publicznego wymagany jest 
oryginalny dokument lub uwierzytelniony 
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odpis, przynajmniej dokumenty 
elektroniczne wydane przez osoby 
uprawnione do wydawania stosownych 
dokumentów i uznawane za oryginały lub 
uwierzytelnione odpisy zgodnie z 
przepisami krajowymi państwa 
członkowskiego pochodzenia akceptuje się 
w pozostałych państwach członkowskich 
bez konieczności spełnienia dodatkowych 
wymogów.
4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określać formaty 
podpisów i pieczęci elektronicznych, które 
są zawsze akceptowane, gdy podpisany lub 
opatrzony pieczęcią dokument, o którym 
mowa w ust. 2, wymagany jest przez 
państwo członkowskie przy świadczeniu 
usługi online przez organ sektora 
publicznego. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 418
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokument elektroniczny uznaje się za 
równoważny dokumentowi papierowemu 
oraz dopuszczalny jako dowód w 
postępowaniu sądowym, z uwzględnieniem 
jego poziomu zabezpieczenia 
autentyczności i integralności.

1. Dokument elektroniczny jest
dopuszczalny jako dowód w postępowaniu 
sądowym, z uwzględnieniem jego poziomu 
zabezpieczenia autentyczności i 
integralności.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją przypadki, w których wymagane są oryginalne papierowe wersje dokumentów i w 
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których przyznawanie dokumentom elektronicznym jednakowej ważności prawnej może być 
niewłaściwe. Ta kwestia powinna zostać ostatecznie uregulowana na poziomie krajowym.

Poprawka 419
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokument elektroniczny uznaje się za 
równoważny dokumentowi papierowemu 
oraz dopuszczalny jako dowód w 
postępowaniu sądowym, z uwzględnieniem
jego poziomu zabezpieczenia 
autentyczności i integralności.

1. Dokument elektroniczny uznaje się za 
równoważny dokumentowi papierowemu 
oraz dopuszczalny jako dowód w 
postępowaniu sądowym, w zależności od
jego poziomu zabezpieczenia 
autentyczności i integralności.

Or. fr

Poprawka 420
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokument zawierający kwalifikowany 
podpis elektroniczny lub kwalifikowaną 
pieczęć elektroniczną osoby, która jest 
uprawniona do wydawania stosownych 
dokumentów, umożliwia prawne 
domniemanie autentyczności i 
integralności, pod warunkiem że dokument 
nie zawiera dynamicznych elementów, 
które mogą go automatycznie zmienić.

2. Dokument zawierający kwalifikowany
podpis elektroniczny lub kwalifikowaną 
pieczęć elektroniczną umożliwia prawne 
domniemanie autentyczności i 
integralności, pod warunkiem że dokument 
nie zawiera dynamicznych elementów, 
które mogą go automatycznie zmienić.

Or. en

Uzasadnienie

Dokument podpisany elektronicznie lub opatrzony pieczęcią elektroniczną powinien 
umożliwiać prawne domniemanie autentyczności i integralności. Jednak takie domniemanie 
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nie może występować w odniesieniu do osoby, która podpisała dokument, lub do jej 
kompetencji w tym zakresie.

Poprawka 421
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokument zawierający kwalifikowany 
podpis elektroniczny lub kwalifikowaną 
pieczęć elektroniczną osoby, która jest 
uprawniona do wydawania stosownych 
dokumentów, umożliwia prawne 
domniemanie autentyczności i 
integralności, pod warunkiem że dokument 
nie zawiera dynamicznych elementów, 
które mogą go automatycznie zmienić.

2. Dokument zawierający kwalifikowany 
podpis elektroniczny lub kwalifikowaną 
pieczęć elektroniczną osoby, która jest 
uprawniona do wydawania stosownych 
dokumentów, umożliwia prawne 
domniemanie autentyczności i 
integralności, pod warunkiem że dokument 
nie zawiera dynamicznych elementów, 
które mogą następnie automatycznie 
zmienić jego treść.

Or. en

Uzasadnienie

Pliki elektroniczne mają pewne ukryte elementy, takie jak „ostatnio przeglądane”, które mogą 
się zmieniać. Celem przepisu jest zapewnienie integralności treści, ponieważ to ona jest 
punktem odniesienia dla stron.

Poprawka 422
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W sytuacji gdy do celu świadczenia 
usługi publicznej online oferowanej przez 
organ sektora publicznego wymagany jest 
oryginalny dokument lub uwierzytelniony 
odpis, przynajmniej dokumenty 
elektroniczne wydane przez osoby 
uprawnione do wydawania stosownych 

3. W sytuacji gdy do celu świadczenia 
usługi publicznej online oferowanej przez 
organ sektora publicznego wymagany jest 
oryginalny dokument lub uwierzytelniony 
odpis, przynajmniej dokumenty 
elektroniczne podpisane elektronicznie lub 
opatrzone pieczęcią elektroniczną przez 
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dokumentów i uznawane za oryginały lub 
uwierzytelnione odpisy zgodnie z 
przepisami krajowymi państwa 
członkowskiego pochodzenia akceptuje się 
w pozostałych państwach członkowskich 
bez konieczności spełnienia dodatkowych 
wymogów.

osoby uprawnione do wydawania 
stosownych dokumentów i uznawane za 
oryginały lub uwierzytelnione odpisy 
zgodnie z przepisami krajowymi państwa 
członkowskiego pochodzenia akceptuje się 
w pozostałych państwach członkowskich 
bez konieczności spełnienia dodatkowych 
wymogów.

Or. en

Poprawka 423
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreślony
Skutek prawny usługi przekazu 
elektronicznego
1. Dane wysyłane lub otrzymywane za 
pośrednictwem usługi przekazu 
elektronicznego są dopuszczalne jako 
dowód w postępowaniu sądowym w 
odniesieniu do integralności danych i 
pewności dnia i godziny wysłania lub 
otrzymania danych przez określonego 
adresata.
2. Dane wysyłane lub otrzymywane za 
pośrednictwem kwalifikowanej usługi 
przekazu elektronicznego umożliwiają 
prawne domniemanie integralności 
danych i dokładności dnia i godziny 
wysłania lub otrzymania danych 
wskazanych przez kwalifikowany system 
przekazu elektronicznego.
3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących określenia mechanizmów 
przesyłania i otrzymywania danych za 
pośrednictwem usług przekazu 
elektronicznego, które stosuje się w celu 
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zwiększenia interoperacyjności między 
usługami przekazu elektronicznego.

Or. en

Poprawka 424
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Wymagania dotyczące kwalifikowanych 
usług przekazu elektronicznego
1. Kwalifikowane usługi przekazu 
elektronicznego spełniają następujące 
wymagania:
a) są świadczone przez co najmniej 
jednego dostawcę kwalifikowanych usług 
zaufania;
b) umożliwiają jednoznaczną identyfikację 
nadawcy i, w razie potrzeby, adresata;
c) proces wysyłania lub otrzymywania 
danych musi być zabezpieczony 
bezpiecznym podpisem elektronicznym lub 
bezpieczną pieczęcią elektroniczną 
dostawcy kwalifikowanych usług zaufania 
w taki sposób, by wykluczyć możliwość 
zmiany danych w niewykrywalny sposób;
d) każda zmiana danych niezbędna do 
wysłania lub otrzymania danych musi 
zostać wyraźnie wskazana nadawcy i 
adresatowi danych;
e) data wysłania, otrzymania i zmiany 
danych musi być wskazana za pomocą 
kwalifikowanego elektronicznego 
znacznika czasu;
f) w przypadku przesyłania danych między 
co najmniej dwoma dostawcami 
kwalifikowanych usług zaufania 
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wymagania określone w lit. a) – e) stosują 
się do wszystkich dostawców 
kwalifikowanych usług zaufania.
2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery
referencyjne norm dotyczących procesów 
wysyłania i otrzymywania danych. Jeżeli 
proces wysyłania i otrzymywania danych 
spełnia te normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami, o których mowa w ust. 1. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2. Komisja 
publikuje takie akty w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 425
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących procesów wysyłania i 
otrzymywania danych. Jeżeli proces 
wysyłania i otrzymywania danych spełnia 
te normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami, o których mowa w ust. 1. 
Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 39 ust. 2. Komisja publikuje 
takie akty w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących procesów wysyłania i 
otrzymywania danych. Komisja zapewnia 
należyte uwzględnienie wkładu 
zainteresowanych stron, najlepiej w 
formie oceny skutków, przy określaniu 
norm wymaganych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli proces wysyłania i 
otrzymywania danych spełnia te normy, 
zakłada się zgodność z wymaganiami, o 
których mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie akty 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
stosowaniu norm.

Poprawka 426
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreślony
Wymagania dotyczące kwalifikowanych 
certyfikatów uwierzytelniania witryn 
internetowych
1. Kwalifikowane certyfikaty 
uwierzytelniania witryn internetowych 
spełniają wymagania określone w 
załączniku IV.
2. Kwalifikowane certyfikaty 
uwierzytelniania witryn internetowych 
uznaje się i akceptuje we wszystkich 
państwach członkowskich.
3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących dalszego doprecyzowania 
wymagań określonych w załączniku IV.
4. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery 
referencyjne norm dotyczących 
kwalifikowanych certyfikatów 
uwierzytelniania witryn internetowych. 
Jeżeli kwalifikowany certyfikat 
uwierzytelnienia witryn internetowych 
spełnia te normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w załączniku 
IV. Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2. Komisja 
publikuje takie akty w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.
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Or. en

Poprawka 427
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreślony
Wymagania dotyczące kwalifikowanych 
certyfikatów uwierzytelniania witryn 
internetowych
1. Kwalifikowane certyfikaty 
uwierzytelniania witryn internetowych 
spełniają wymagania określone w 
załączniku IV.
2. Kwalifikowane certyfikaty 
uwierzytelniania witryn internetowych 
uznaje się i akceptuje we wszystkich 
państwach członkowskich.
3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych, zgodnie z art. 38, 
dotyczących dalszego doprecyzowania 
wymagań określonych w załączniku IV.
4. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery 
referencyjne norm dotyczących 
kwalifikowanych certyfikatów 
uwierzytelniania witryn internetowych. 
Jeżeli kwalifikowany certyfikat 
uwierzytelnienia witryn internetowych 
spełnia te normy, zakłada się zgodność z 
wymaganiami określonymi w załączniku 
IV. Te akty wykonawcze są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 39 ust. 2. Komisja 
publikuje takie akty w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie jest jasne, jaka jest wartość dodana stworzenia europejskich certyfikatów dla witryn 
internetowych w globalnym środowisku online. Istnieją ogólnie przyjęte normy, które są
znane użytkownikom i powszechnie stosowane. Dodatkowe certyfikaty mogłyby być mylące 
dla użytkowników i przyczynić się do różnego traktowania witryn prowadzonych spoza Unii 
Europejskiej.

Poprawka 428
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących kwalifikowanych 
certyfikatów uwierzytelniania witryn 
internetowych. Jeżeli kwalifikowany 
certyfikat uwierzytelnienia witryn 
internetowych spełnia te normy, zakłada 
się zgodność z wymaganiami określonymi 
w załączniku IV. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 39 ust. 
2. Komisja publikuje takie akty w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Komisja może ustanowić w drodze 
aktów wykonawczych numery referencyjne 
norm dotyczących kwalifikowanych
certyfikatów uwierzytelniania witryn 
internetowych. Komisja zapewnia należyte 
uwzględnienie wkładu zainteresowanych 
stron, najlepiej w formie oceny skutków, 
przy określaniu norm wymaganych do 
celów niniejszego rozporządzenia. Jeżeli 
kwalifikowany certyfikat uwierzytelnienia 
witryn internetowych spełnia te normy, 
zakłada się zgodność z wymaganiami 
określonymi w załączniku IV. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 39 ust. 2. Komisja publikuje takie akty 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana wpływa na cały tekst i odnosi się do każdego artykułu, w którym jest mowa o 
stosowaniu norm.

Poprawka 429
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział IIIa
Normalizacja
Artykuł 37a

Mechanizm przyjmowania wymogów 
technologicznych

(1) W przypadkach gdy przepisy 
niniejszego rozporządzenia mogą być 
wykonywane wyłącznie przez 
wprowadzenie wymogu szczególnych cech 
technicznych w systemach 
uwierzytelniania lub identyfikacji 
elektronicznej, państwa członkowskie 
powiadamiają o tym Komisję zgodnie z 
procedurą przewidzianą w dyrektywie 
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
ustanawiającej procedurę udzielania 
informacji w zakresie norm i przepisów 
technicznych oraz zgodnie z regulacjami i 
zasadami dotyczącymi usług 
społeczeństwa informacyjnego.
(2) Opracowanie wymagań, specyfikacji i 
norm technicznych nadal podlega 
mechanizmom przeglądu określonym w 
dyrektywie 1999/5/WE i decyzji Rady 
87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w 
sprawie normalizacji w dziedzinie 
technologii informatycznych i 
telekomunikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Są to kluczowe dyrektywy, które określają, jak w Unii Europejskiej funkcjonuje przejrzysty i 
otwarty mechanizm tworzenia norm i specyfikacji przewidujący uczestnictwo wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z dyrektywą dotyczącą normalizacji.
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Poprawka 430
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, art. 16 
ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 20 ust. 6, art. 21 
ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 2, art. 27 
ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 4, art. 30 
ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 oraz art. 37 ust. 
3 powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3, art. 15 ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 20 
ust. 6, art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 
ust. 2, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 
ust. 4, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 
oraz art. 37 ust. 3 powierza się Komisji na
okres pięciu lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
sześć miesięcy przed końcem okresu 
pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Or. ro

Poprawka 431
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, art. 16 
ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 20 ust. 6, art. 21 
ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 2, art. 27 
ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 4, art. 30 
ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 oraz art. 37 
ust. 3 powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 13 
ust. 5 i art. 15 ust. 5, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.
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niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 432
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 8 ust. 3, art. 13 ust. 5, art. 15 ust. 5, 
art. 16 ust. 5, art. 18 ust. 5, art. 20 ust. 6, 
art. 21 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 25 ust. 2, 
art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 6, art. 29 ust. 4, 
art. 30 ust. 2, art. 31, art. 35 ust. 3 oraz 
art. 37 ust. 3 może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 5, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 433
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie. Europejskiemu i Radzie. Komisja nie może 
przyjmować aktu delegowanego 
podlegającego niniejszemu 
rozporządzeniu bez wcześniejszych 
konsultacji z sektorem i odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 434
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Nie można przyjmować aktów 
delegowanych podlegających niniejszemu 
rozporządzeniu bez wcześniejszych 
konsultacji z sektorem i odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 435
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 
182/2011.

Or. en

Poprawka 436
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie 
zostanie przedłożone nie później niż cztery
lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Następnie kolejne 
sprawozdania są przedkładane co cztery
lata.

Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie 
zostanie przedłożone nie później niż dwa
lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Następnie kolejne 
sprawozdania są przedkładane co dwa lata.

Or. ro

Poprawka 437
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie 
zostanie przedłożone nie później niż cztery
lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Następnie kolejne 
sprawozdania są przedkładane co cztery 
lata.

Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie 
zostanie przedłożone nie później niż dwa
lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Następnie kolejne 
sprawozdania są przedkładane co cztery 
lata.

Or. fr

Poprawka 438
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Certyfikaty kwalifikowane wydane na 4. Certyfikaty wydane na mocy dyrektywy 
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mocy dyrektywy 1999/93/WE uznaje się za 
kwalifikowane certyfikaty podpisów 
elektronicznych w rozumieniu niniejszego 
rozporządzenia do czasu ich wygaśnięcia, 
ale nie dłużej niż przez pięć lat od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

1999/93/WE uznaje się za certyfikaty 
podpisów elektronicznych w rozumieniu 
niniejszego rozporządzenia do czasu ich 
wygaśnięcia, ale nie dłużej niż przez pięć 
lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 439
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik przestał być potrzebny.

Poprawka 440
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zestaw danych jednoznacznie 
reprezentujących podpisującego, któremu 
został wydany certyfikat, w tym co 
najmniej imię i nazwisko podpisującego 
lub jego pseudonim – który jest 
identyfikowany jako taki;

c) zestaw danych jednoznacznie 
reprezentujących podpisującego, któremu 
został wydany certyfikat, w tym co 
najmniej (dla krajów, które się na to 
zgadzają) niepowtarzalny identyfikator 
podmiotu (umożliwiający automatyczne 
przetwarzanie) oraz imię i nazwisko 
podpisującego lub jego pseudonim – który 
jest identyfikowany jako taki;

Or. en
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Poprawka 441
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zastrzeżenie szczególnej cechy 
podpisującego, włączane gdy jest to 
stosowne, w zależności od przeznaczenia 
certyfikatu;

Or. en

Uzasadnienie

Tekst zaczerpnięty z dyrektywy 1999/93/WE. Atrybuty, choć nie są stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich, okazały się użyteczne w niektórych sektorach i dlatego nie należy 
ich wykluczać, ponieważ zakłóciłoby to obecne praktyki, których podstawą jest dyrektywa 
1999/93/WE.

Poprawka 442
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik przestał być potrzebny.

Poprawka 443
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik przestał być potrzebny.

Poprawka 444
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dane służące do weryfikacji pieczęci 
elektronicznej odpowiadają danym 
służącym do wystawiania pieczęci 
elektronicznej;

d) zbiór danych jednoznacznie 
reprezentujących osobę prawną, której 
został wydany certyfikat, w tym co 
najmniej nazwę oraz numer rejestracyjny 
zgodne z oficjalnym rejestrem (wyjątkowy 
w kontekście unijnym, umożliwiający 
automatyczne przetwarzanie);

Or. en

Poprawka 445
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik przestał być potrzebny.
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Poprawka 446
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

załącznik skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, jaka jest wartość dodana stworzenia europejskich certyfikatów dla witryn 
internetowych w globalnym środowisku online. Istnieją ogólnie przyjęte normy, które są 
znane użytkownikom i powszechnie stosowane. Dodatkowe certyfikaty mogłyby być mylące 
dla użytkowników i przyczynić się do różnego traktowania witryn prowadzonych spoza Unii 
Europejskiej.

Poprawka 447
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zbiór danych jednoznacznie 
reprezentujących osobę prawną, której 
został wydany certyfikat, w tym co 
najmniej nazwę oraz numer rejestracyjny 
zgodne z oficjalnym rejestrem;

c) zbiór danych jednoznacznie 
reprezentujących osobę prawną lub 
fizyczną, której został wydany certyfikat, w 
tym w zależności od przypadku co 
najmniej nazwę oraz numer rejestracyjny 
zgodne z oficjalnym rejestrem;

Or. ro

Poprawka 448
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) elementy adresu, w tym co najmniej 
miasto i państwo członkowskie, osoby 
prawnej, które wystawiono certyfikat, 
zgodne z oficjalnym rejestrem;

d) elementy adresu, w tym co najmniej 
miasto i państwo członkowskie, osoby 
fizycznej lub prawnej, które wystawiono 
certyfikat, zgodne z oficjalnym rejestrem;

Or. ro

Poprawka 449
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – litera e
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e) nazwę (nazwy) domen, z których 
korzysta osoba prawna, której wystawiono 
certyfikat;

e) nazwę (nazwy) domen, z których 
korzysta osoba fizyczna lub prawna, której 
wystawiono certyfikat;

Or. ro


