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Amendamentul 356
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) O semnătură electronică are efectul 
juridic echivalent al unei semnături 
olografe. În special o semnătură 
falsificată este nulă de drept. Riscul de a 
stabili dacă o semnătură este falsificată 
revine părții care se bazează pe aceasta.

Or. en

Justificare

Problema legată de semnături este abordată în mod diferit în diferitele jurisdicții ale statelor 
membre. Cu toate acestea, riscul de falsificare revine nu consumatorilor sau utilizatorilor 
unui sistem, ci entității care pune la dispoziție sistemul (și este, prin urmare, mai bine ca 
aceasta să remedieze erorile și să se asigure că nu există erori).

Amendamentul 357
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 358
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Se presupune că o semnătură 
electronică calificată are efectul juridic 
echivalent al unei semnături olografe.

Or. fr

Justificare

Având în vedere riscul ca semnăturile electronice să fie falsificate, prin acest amendament se 
dorește să se introducă, din motive de precauție, o prezumție de echivalență în locul 
echivalenței. 

Amendamentul 359
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 360
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Semnăturile electronice calificate sunt 
recunoscute și acceptate în toate statele 
membre.

eliminat
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Or. en

Justificare

Având în vedere alineatul anterior, nu este clar care este efectul juridic al acestui alineat.

Amendamentul 361
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Semnăturile electronice calificate sunt 
recunoscute și acceptate în toate statele 
membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 362
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă se solicită o semnătură 
electronică cu un nivel de asigurare a 
securității sub cel al semnăturii 
electronice calificate, în special de un stat 
membru pentru a accesa un serviciu 
online oferit de un organism din sectorul 
public pe baza unei evaluări adecvate a 
riscurilor implicate într-un astfel de 
serviciu, sunt recunoscute și acceptate 
toate semnăturile electronice care au cel 
puțin același nivel de asigurare a 
securității.

eliminat

Or. en
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Justificare

Problema legată de semnături este abordată în mod diferit în diferitele jurisdicții ale statelor 
membre. În unele țări există tradiții notariale foarte bine stabilite, în altele nu. În vederea 
armonizării și a obținerii unui caracter predictibil pentru cetățeni în ceea ce privește 
recunoașterea semnăturilor, va fi nevoie de modificări de natură legislativă diferite de un 
regulament privind semnăturile electronice.

Amendamentul 363
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă se solicită o semnătură electronică 
cu un nivel de asigurare a securității sub 
cel al semnăturii electronice calificate, în 
special de un stat membru pentru a accesa 
un serviciu online oferit de un organism 
din sectorul public pe baza unei evaluări 
adecvate a riscurilor implicate într-un astfel 
de serviciu, sunt recunoscute și acceptate
toate semnăturile electronice care au cel 
puțin același nivel de asigurare a 
securității.

(4) Dacă se solicită o semnătură electronică 
cu un nivel de asigurare a securității sub 
cel al semnăturii electronice calificate de 
un stat membru pentru a accesa un serviciu 
online oferit de un organism din sectorul 
public pe baza unei evaluări adecvate a 
riscurilor implicate într-un astfel de 
serviciu, sunt recunoscute toate semnăturile 
electronice care au cel puțin același nivel 
de asigurare a securității.

Or. en

Justificare

Nu este clar dacă „recunoscute” și „acceptate” reprezintă două concepte diferite și dacă 
acestea au efecte juridice diferite. Cuvintele „în special” sunt eliminate, deoarece acest 
alineat, la fel ca și următorul, se referă numai la serviciile publice. Părțile private ar trebui 
să poată folosi orice nivel de securitate asupra căruia cad de acord.

Amendamentul 364
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 365
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Combinat cu alineatul (7).

Amendamentul 366
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 în ceea ce privește definirea diferitelor 
niveluri de securitate a semnăturii 

eliminat
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electronice menționate la alineatul (4).

Or. en

Justificare

Acest mecanism de conformitate nu mai este necesar, având în vedere crearea mecanismului 
de adoptare a cerințelor tehnologice în temeiul articolului 37a (nou), astfel cum a fost 
modificat.

Amendamentul 367
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru nivelurile de 
securitate ale semnăturii electronice. 
Conformitatea cu nivelul de securitate 
definit într-un act delegat adoptat în 
temeiul alineatului (6) este presupusă 
atunci când o semnătură electronică 
îndeplinește standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

eliminat

Or. en

Amendamentul 368
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de securitate ale semnăturii
electronice. Conformitatea cu nivelul de 
securitate definit într-un act delegat 
adoptat în temeiul alineatului (6) este 
presupusă atunci când o semnătură 
electronică îndeplinește standardele 
respective. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(7) Comisia stabilește, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, definiții ale 
diferitelor niveluri de securitate ale 
semnăturilor electronice menționate la 
alineatul (4) de la prezentul articol și
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de securitate ale semnăturilor
electronice. Conformitatea cu un nivel de 
securitate definit este presupusă atunci 
când o semnătură electronică îndeplinește 
standardele respective. Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Actele de punere în aplicare par mai adecvate.

Amendamentul 369
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de securitate ale semnăturii 
electronice. Conformitatea cu nivelul de 
securitate definit într-un act delegat adoptat 
în temeiul alineatului (6) este presupusă 
atunci când o semnătură electronică 
îndeplinește standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de securitate ale semnăturii 
electronice. Comisia se asigură că se ține 
în mod corespunzător seama de 
contribuția părților interesate, de preferat 
sub forma unei evaluări a impactului, 
atunci când definește standardele ce vor fi 
utilizate în scopul prezentului regulament. 
Conformitatea cu nivelul de securitate 
definit într-un act delegat adoptat în 
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Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

temeiul alineatului (6) este presupusă 
atunci când o semnătură electronică 
îndeplinește standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 370
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 eliminat
Certificate calificate pentru semnătura 
electronică
(1) Certificatele calificate pentru 
semnătura electronică îndeplinesc 
cerințele prevăzute în anexa I.
(2) Certificatele calificate pentru 
semnătura electronică nu fac obiectul 
niciunei cerințe obligatorii în plus față de 
cerințele prevăzute în anexa I.
(3) În cazul în care un certificat calificat 
pentru semnătura electronică a fost 
revocat după activarea inițială, acesta își 
pierde valabilitatea și nu se revine în 
niciun caz la statutul său prin reînnoirea 
valabilității sale.
(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind definirea mai precisă a 
cerințelor prevăzute în anexa I.
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(5) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru certificatele calificate 
pentru semnătura electronică. În cazul în 
care un certificat calificat pentru 
semnătura electronică îndeplinește 
standardele respective, se presupune că 
respectă cerințele prevăzute în anexa I. 
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

(A se vedea, de asemenea, articolele 9-15, astfel cum au fost modificate, și articolele 3-7, 
astfel cum au fost modificate.)

Justificare

Nu este adecvat să se stabilească standarde tehnice stricte într-un regulament al UE, așa cum 
se face în anexe. Există deja stimulente suficient de puternice pentru actorii de pe piață 
pentru asigurarea încrederii, iar mecanismele de încurajare a asigurării încrederii sunt 
instituite prin transparență, audituri și răspundere la articolele 9-15 și 3-7.

Amendamentul 371
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Certificatele calificate pentru semnătura 
electronică nu fac obiectul niciunei cerințe 
obligatorii în plus față de cerințele 
prevăzute în anexa I.

(2) Certificatele calificate pentru semnătura 
electronică pentru utilizare 
transfrontalieră nu fac obiectul niciunei 
cerințe obligatorii în plus față de cerințele 
prevăzute în anexa I.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să fie în continuare posibil ca statele membre să impună cerințe suplimentare 
privind utilizarea semnăturii electronice, precum atribute pentru anumite profesii. Statele 
membre ar trebui însă să-și adapteze sistemele pentru tranzacțiile transfrontaliere.

Amendamentul 372
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind definirea mai precisă a 
cerințelor prevăzute în anexa I.

eliminat

Or. en

Justificare

Un act de punere în aplicare pare mai adecvat. Prin urmare, acest alineat a fost combinat cu 
următorul alineat.

Amendamentul 373
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru semnătura 
electronică. În cazul în care un certificat 
calificat pentru semnătura electronică 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa I. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru semnătura 
electronică. Comisia se asigură că se ține
în mod corespunzător seama de 
contribuția părților interesate, de preferat 
sub forma unei evaluări a impactului, 
atunci când definește standardele ce vor fi 
utilizate în scopul prezentului regulament. 
În cazul în care un certificat calificat pentru 
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articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

semnătura electronică îndeplinește 
standardele respective, se presupune că 
respectă cerințele prevăzute în anexa I.
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 374
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru semnătura 
electronică. În cazul în care un certificat 
calificat pentru semnătura electronică 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa I. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să indice cerințele 
stabilite în anexa I și să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru semnătura 
electronică. În cazul în care un certificat 
calificat pentru semnătura electronică 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa I. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Un act de punere în aplicare pare mai adecvat. Prin urmare, alineatul anterior a fost 
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combinat cu acesta.

Amendamentul 375
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat
Cerințe pentru dispozitivele de creare a 
semnăturilor electronice calificate
(1) Dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate îndeplinesc cerințele 
prevăzute în anexa II.
(2) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru dispozitivele de 
creare a semnăturilor electronice 
calificate. În cazul în care un dispozitiv de 
creare a semnăturilor electronice calificat 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa II. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Nu este adecvat să se stabilească standarde tehnice stricte într-un regulament al UE, așa cum 
se face în anexe. Există deja stimulente suficient de puternice pentru actorii de pe piață 
pentru asigurarea încrederii, iar mecanismele de încurajare a asigurării încrederii sunt 
instituite prin transparență, audituri și răspundere la articolele 9-15 și 3-7.

Amendamentul 376
András Gyürk
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate. În cazul în care un 
dispozitiv de creare a semnăturilor 
electronice calificat îndeplinește 
standardele respective, se presupune că 
respectă cerințele prevăzute în anexa II.
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate. Comisia se asigură 
că se ține în mod corespunzător seama de 
contribuția părților interesate, de preferat 
sub forma unei evaluări a impactului, 
atunci când definește standardele ce vor fi 
utilizate în scopul prezentului regulament. 
În cazul în care un dispozitiv de creare a 
semnăturilor electronice calificat 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa II. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 377
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate pot fi certificate de 
organisme publice sau private adecvate 
desemnate de statele membre, cu condiția 

(1) Dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate pot fi certificate de 
organisme publice sau private adecvate 
desemnate de statele membre, cu condiția 
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ca acestea să fi fost supuse unui proces de 
evaluare a securității efectuat în 
conformitate cu una din normele pentru 
evaluarea securității produselor tehnologiei 
informației incluse pe o listă care este 
stabilită de Comisie prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

ca acestea să fi fost supuse unui proces de 
evaluare a securității efectuat în 
conformitate cu una din normele pentru 
evaluarea securității produselor tehnologiei 
informației incluse pe o listă care este 
stabilită de Comisie prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Comisia se 
asigură că se ține în mod corespunzător 
seama de contribuția părților interesate, 
de preferat sub forma unei evaluări a 
impactului, atunci când definește 
standardele ce vor fi utilizate în scopul 
prezentului regulament. Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 378
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate pot fi certificate de 
organisme publice sau private adecvate 
desemnate de statele membre, cu condiția 
ca acestea să fi fost supuse unui proces de 
evaluare a securității efectuat în 
conformitate cu una din normele pentru 
evaluarea securității produselor tehnologiei 
informației incluse pe o listă care este 
stabilită de Comisie prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 

(1) Dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice pot fi certificate de organisme 
publice sau private adecvate desemnate de 
statele membre, cu condiția ca acestea să fi 
fost supuse unui proces de evaluare a 
securității în conformitate cu una din 
normele pentru evaluarea securității 
produselor tehnologiei informației incluse 
pe o listă care este stabilită de Comisie prin 
intermediul actelor de punere în aplicare.
Actele respective de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
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în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Sigur. De ce nu? Să întocmim o listă.

Amendamentul 379
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Publicarea unei liste de dispozitive de 
creare a semnăturilor electronice certificate 
și calificate

Publicarea unei liste de dispozitive de 
creare a semnăturilor electronice certificate

Or. en

Amendamentul 380
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre notifică Comisiei fără 
întârzieri nejustificate informații cu privire 
la dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice calificate care au fost 
certificate de către organismele menționate 
la articolul 23. Ele notifică Comisiei, de 
asemenea, fără întârzieri nejustificate, 
informații cu privire la dispozitivele de 
creare a semnăturilor electronice care nu ar 
mai fi certificate.

(1) Statele membre notifică Comisiei fără 
întârzieri nejustificate informații cu privire 
la dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice care au fost certificate de către 
organismele menționate la articolul 23. Ele 
notifică Comisiei, de asemenea, fără 
întârzieri nejustificate, informații cu privire 
la dispozitivele de creare a semnăturilor 
electronice care nu ar mai fi certificate.
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Amendamentul 381
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe baza informațiilor primite, Comisia 
stabilește, publică și menține o listă a 
dispozitivelor de creare a semnăturilor 
electronice certificate și calificate.

(2) Pe baza informațiilor primite, Comisia 
stabilește, publică și menține o listă a 
dispozitivelor de creare a semnăturilor 
electronice certificate și calificate. Comisia 
transmite statelor membre, fără întârziere, 
aceste date actualizate pe cale electronică.

Or. fr

Amendamentul 382
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe baza informațiilor primite, Comisia 
stabilește, publică și menține o listă a 
dispozitivelor de creare a semnăturilor 
electronice certificate și calificate.

(2) Pe baza informațiilor primite, Comisia 
stabilește, publică și menține o listă a 
dispozitivelor de creare a semnăturilor 
electronice certificate.

Or. en

Amendamentul 383
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 384
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 eliminat
Cerințe pentru validarea semnăturilor 
electronice calificate
(1) O semnătură electronică calificată este 
considerată valabilă dacă se poate stabili, 
cu un grad ridicat de certitudine, că în 
momentul semnării:
(a) certificatul care stă la baza semnăturii 
este un certificat calificat pentru 
semnătura electronică care respectă 
dispozițiile prevăzute în anexa I;
(b) certificatul calificat necesar este 
autentic și valabil;
(c) datele de validare a semnăturilor 
corespund datelor furnizate de beneficiar;
(d) setul de date care reprezintă fără 
ambiguitate semnatarul este furnizat 
corect beneficiarului;
(e) utilizarea vreunui pseudonim este 
indicată clar beneficiarului în cazul în 
care se folosește un pseudonim;
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(f) semnătura electronică a fost creată 
printr-un dispozitiv de creare a 
semnăturilor electronice calificat;
(g) integritatea datelor semnate nu a fost 
compromisă;
(h) cerințele prevăzute la articolul 3 
alineatul (7) sunt respectate;
(i) sistemul utilizat pentru validarea 
semnăturii furnizează beneficiarului 
rezultatul corect al procesului de validare 
și permite beneficiarului să detecteze orice 
aspecte relevante pentru securitate.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind definirea mai precisă a 
cerințelor prevăzute la alineatul (1).
(3) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru validarea 
semnăturilor electronice calificate. În 
cazul în care validarea semnăturilor 
electronice calificate îndeplinește 
standardele respective, se presupune că 
respectă cerințele prevăzute la alineatul 
(1). Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Nu este adecvat să se stabilească standarde tehnice stricte într-un regulament al UE, așa cum 
se face în anexe. Există deja stimulente suficient de puternice pentru actorii de pe piață 
pentru asigurarea încrederii, iar mecanismele de încurajare a asigurării încrederii sunt 
instituite la articolele 15-16 privind transparența și auditurile.

Amendamentul 385
András Gyürk
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
validarea semnăturilor electronice 
calificate. În cazul în care validarea 
semnăturilor electronice calificate 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
la alineatul (1). Actele respective de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(3) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
validarea semnăturilor electronice 
calificate. Comisia se asigură că se ține în 
mod corespunzător seama de contribuția 
părților interesate, de preferat sub forma 
unei evaluări a impactului, atunci când 
definește standardele ce vor fi utilizate în 
scopul prezentului regulament. În cazul în 
care validarea semnăturilor electronice 
calificate îndeplinește standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute la alineatul (1). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 386
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 eliminat
Serviciul de validare calificat pentru 
semnăturile electronice calificate
(1) Un serviciu de validare calificat 
pentru semnături electronice calificate 
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este prestat de către un prestator de 
servicii de asigurare a încrederii calificat 
care:
(a) furnizează validare în conformitate cu 
articolul 25 alineatul (1) și
(b) permite beneficiarilor să primească 
rezultatul procesului de validare în mod 
automat, fiabil, eficient și care poartă 
semnătura electronică avansată sau 
sigiliul electronic avansat al prestatorului 
care oferă serviciul de validare calificat.
(2) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru serviciul de validare 
calificat menționat la alineatul (1). În 
cazul în care serviciul de validare pentru 
semnătura electronică calificată 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
la alineatul (1) litera (b). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Nu este adecvat să se stabilească standarde tehnice stricte într-un regulament al UE, așa cum 
se face în anexe. Există deja stimulente suficient de puternice pentru actorii de pe piață 
pentru asigurarea încrederii, iar mecanismele de încurajare a asigurării încrederii sunt 
instituite la articolele 15-16 privind transparența și auditurile.

Amendamentul 387
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) permite beneficiarilor să primească (b) permite beneficiarilor să primească 
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rezultatul procesului de validare în mod 
automat, fiabil, eficient și care poartă 
semnătura electronică avansată sau sigiliul 
electronic avansat al prestatorului care 
oferă serviciul de validare calificat.

rezultatul procesului de validare într-un
mod automat care poartă semnătura 
electronică avansată sau sigiliul electronic 
avansat al prestatorului care oferă serviciul 
de validare calificat.

Or. en

Justificare

Nu este clar ce înseamnă „eficient și fiabil”. În orice caz, această chestiune ar trebui să 
depindă de modelul de afaceri al prestatorului de servicii, deoarece este în interesul acestuia 
să ofere utilizatorilor servicii eficiente și fiabile.

Amendamentul 388
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
serviciul de validare calificat menționat la 
alineatul (1). În cazul în care serviciul de 
validare pentru semnătura electronică 
calificată îndeplinește standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute la alineatul (1) litera 
(b). Actele respective de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
serviciul de validare calificat menționat la 
alineatul (1). Comisia se asigură că se ține 
în mod corespunzător seama de 
contribuția părților interesate, de preferat 
sub forma unei evaluări a impactului, 
atunci când definește standardele ce vor fi 
utilizate în scopul prezentului regulament.
În cazul în care serviciul de validare pentru 
semnătura electronică calificată 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
la alineatul (1) litera (b). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 389
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Păstrarea semnăturilor electronice 
calificate
(1) Un serviciu de păstrare a semnăturilor 
electronice calificate este prestat de un 
prestator de servicii de asigurare a 
încrederii calificat care utilizează 
proceduri și tehnologii capabile să extindă 
fiabilitatea datelor de validare a 
semnăturilor electronice calificate dincolo 
de perioada de valabilitate tehnologică.
(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind definirea mai precisă a 
cerințelor prevăzute la alineatul (1).
(3) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru păstrarea 
semnăturilor electronice calificate. În 
cazul în care dispozițiile pentru păstrarea 
semnăturilor electronice calificate 
îndeplinesc standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
la alineatul (1). Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Or. en

Justificare

Nu este adecvat să se stabilească standarde tehnice stricte într-un regulament al UE, așa cum 
se face în anexe. Există deja stimulente suficient de puternice pentru actorii de pe piață 
pentru asigurarea încrederii, iar mecanismele de încurajare a asigurării încrederii sunt 
instituite la articolele 15-16 privind transparența și auditurile.

Amendamentul 390
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
păstrarea semnăturilor electronice 
calificate. În cazul în care dispozițiile 
pentru păstrarea semnăturilor electronice 
calificate îndeplinesc standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute la alineatul (1). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
păstrarea semnăturilor electronice 
calificate. Comisia se asigură că se ține în 
mod corespunzător seama de contribuția 
părților interesate, de preferat sub forma 
unei evaluări a impactului, atunci când 
definește standardele ce vor fi utilizate în 
scopul prezentului regulament. În cazul în 
care dispozițiile pentru păstrarea 
semnăturilor electronice calificate 
îndeplinesc standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
la alineatul (1). Actele respective de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.
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Amendamentul 391
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28 eliminat
Efectele juridice ale sigiliilor electronice
(1) Nu se refuză efectul juridic al unui 
sigiliu electronic și posibilitatea de a fi 
acceptat ca dovadă în procedurile 
judiciare doar din motiv că este sub formă 
electronică.
(2) Un sigiliu electronic calificat 
beneficiază de prezumția juridică de a 
garanta originea și integritatea datelor de 
care este legat.
(3) Un sigiliu electronic calificat este 
recunoscut și acceptat în toate statele 
membre.
(4) Dacă se solicită un nivel de asigurare 
a securității sigiliului electronic sub cel al 
sigiliului electronic calificat, în special de 
un stat membru pentru a accesa un 
serviciu online oferit de un organism din 
sectorul public pe baza unei evaluări 
adecvate a riscurilor implicate de un 
astfel de serviciu, sunt acceptate toate 
sigiliile electronice care au cel puțin 
același nivel de asigurare a securității.
(5) Statele membre nu solicită pentru a 
accesa un serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public un sigiliu 
electronic la un nivel de asigurare a 
securității mai ridicat decât cel al sigiliilor 
electronice calificate.
(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 în ceea ce privește definirea diferitelor 
niveluri de asigurare a securității sigiliilor 
electronice menționate la alineatul (4).
(7) Comisia poate, prin intermediul 
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actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru nivelurile de 
asigurare a securității sigiliilor 
electronice. Conformitatea cu nivelul de 
asigurare a securității definit într-un act 
delegat adoptat în temeiul alineatului (6) 
este presupusă atunci când un sigiliu 
electronic îndeplinește standardele 
respective. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 392
Paul Rübig

Propunere de regulament
Capitolul 3 – secțiunea 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sigilii electronice Sigilii și/sau mărci electronice

Or. en

Amendamentul 393
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un sigiliu electronic calificat
beneficiază de prezumția juridică de a 
garanta originea și integritatea datelor de 
care este legat.

(2) Un sigiliu electronic calificat asigură 
identitatea celui care l-a creat și 
integritatea datelor de care este legat.

Or. en
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Justificare

O „prezumție juridică” ar însemna mai mult decât efectul unei semnături electronice. În plus, 
termenul de „origine” pare a fi un concept juridic prea vag, deoarece are legătură și cu 
dreptul național procedural și comercial în ceea ce privește agențiile, declarațiile de intenție 
etc.

Amendamentul 394
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un sigiliu electronic calificat este 
recunoscut și acceptat în toate statele 
membre.

(3) Un sigiliu electronic calificat este 
recunoscut în toate statele membre.

Or. en

Justificare

Diferența dintre „recunoscut” și „acceptat” nu e clară. Acest alineat, spre deosebire de 
dispozițiile aferente privind semnăturile electronice, nu este eliminat, deoarece conceptul de 
sigiliu (electronic) nu există în toate statele membre.

Amendamentul 395
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă se solicită un nivel de asigurare a 
securității sigiliului electronic sub cel al 
sigiliului electronic calificat, în special de 
un stat membru pentru a accesa un serviciu 
online oferit de un organism din sectorul 
public pe baza unei evaluări adecvate a 
riscurilor implicate de un astfel de serviciu, 
sunt acceptate toate sigiliile electronice 
care au cel puțin același nivel de asigurare 

(4) Dacă se solicită un nivel de asigurare a 
securității sigiliului electronic sub cel al 
sigiliului electronic calificat de un stat 
membru pentru a accesa un serviciu online 
oferit de un organism din sectorul public pe 
baza unei evaluări adecvate a riscurilor 
implicate de un astfel de serviciu, sunt 
acceptate toate sigiliile electronice care au 
cel puțin același nivel de asigurare a 
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a securității. securității.

Or. en

Justificare

Cuvintele „în special” sunt eliminate, deoarece acest alineat, la fel ca și următorul, se referă 
numai la serviciile publice. Părțile private ar trebui să poată folosi orice nivel de securitate 
asupra căruia cad de acord.

Amendamentul 396
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre nu solicită pentru a 
accesa un serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public un sigiliu 
electronic la un nivel de asigurare a 
securității mai ridicat decât cel al sigiliilor 
electronice calificate.

(5) Statele membre nu solicită pentru a 
accesa un serviciu online transfrontalier
oferit de un organism din sectorul public 
un sigiliu electronic la un nivel de 
asigurare a securității mai ridicat decât cel 
al sigiliilor electronice calificate.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil ca la nivel pur național să fie stabilite cerințe suplimentare. Acest 
lucru nu poate însă împiedica efectuarea tranzacțiilor transfrontaliere.

Amendamentul 397
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 în ceea ce privește definirea diferitelor 
niveluri de asigurare a securității sigiliilor 

eliminat
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electronice menționate la alineatul (4).

Or. en

Justificare

Un act de punere în aplicare pare mai adecvat. Combinat cu următorul alineat.

Amendamentul 398
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de asigurare a securității sigiliilor 
electronice. Conformitatea cu nivelul de 
asigurare a securității definit într-un act 
delegat adoptat în temeiul alineatului (6) 
este presupusă atunci când un sigiliu 
electronic îndeplinește standardele 
respective. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de asigurare a securității sigiliilor 
electronice. Comisia se asigură că se ține 
în mod corespunzător seama de 
contribuția părților interesate, de preferat 
sub forma unei evaluări a impactului, 
atunci când definește standardele ce vor fi 
utilizate în scopul prezentului regulament.
Conformitatea cu nivelul de asigurare a 
securității definit într-un act delegat 
adoptat în temeiul alineatului (6) este 
presupusă atunci când un sigiliu electronic
îndeplinește standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.
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Amendamentul 399
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
nivelurile de asigurare a securității sigiliilor 
electronice. Conformitatea cu nivelul de 
asigurare a securității definit într-un act 
delegat adoptat în temeiul alineatului (6) 
este presupusă atunci când un sigiliu 
electronic îndeplinește standardele 
respective. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(7) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească 
diferite niveluri de securitate ale sigiliilor 
electronice menționate la alineatul (4) și 
să stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru nivelurile de asigurare 
a securității sigiliilor electronice.
Conformitatea cu nivelul de asigurare a 
securității definit într-un act delegat 
adoptat în temeiul alineatului (6) este 
presupusă atunci când un sigiliu electronic 
îndeplinește standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2).
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Un act de punere în aplicare pare mai adecvat.

Amendamentul 400
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Cerințe pentru certificatele calificate 
pentru sigilii electronice
(1) Certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice îndeplinesc cerințele prevăzute 
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în anexa III.
(2) Certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice nu fac obiectul niciunei 
cerințe obligatorii în plus față de cerințele 
prevăzute în anexa III.
(3) În cazul în care un certificat calificat 
pentru un sigiliu electronic a fost revocat 
după activarea inițială, acesta își pierde 
valabilitatea și nu se revine în niciun caz 
la statutul său anterior prin reînnoirea 
valabilității sale.
(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind definirea mai precisă a 
cerințelor prevăzute în anexa III.
(5) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru certificatele calificate 
pentru sigiliile electronice. În cazul în 
care un certificat calificat pentru sigiliul 
electronic îndeplinește standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute în anexa III. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 401
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice îndeplinesc cerințele prevăzute 
în anexa III.

(1) Certificatele calificate pentru sigiliile
și/sau mărcile electronice îndeplinesc 
cerințele prevăzute în anexa III.
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Or. en

Amendamentul 402
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice nu fac obiectul niciunei cerințe 
obligatorii în plus față de cerințele 
prevăzute în anexa III.

(2) Certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice utilizate la nivel 
transfrontalier nu fac obiectul niciunei 
cerințe obligatorii în plus față de cerințele 
prevăzute în anexa III.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil să se introducă cerințe specifice în cazul utilizării la nivel național.

Amendamentul 403
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice nu fac obiectul niciunei cerințe 
obligatorii în plus față de cerințele 
prevăzute în anexa III.

(2) Certificatele calificate pentru sigiliile
și/sau mărcile electronice nu fac obiectul 
niciunei cerințe obligatorii în plus față de 
cerințele prevăzute în anexa III.

Or. en

Amendamentul 404
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un certificat calificat 
pentru un sigiliu electronic a fost revocat 
după activarea inițială, acesta își pierde 
valabilitatea și nu se revine în niciun caz la 
statutul său anterior prin reînnoirea 
valabilității sale.

(3) În cazul în care un certificat calificat 
pentru un sigiliu electronic și/sau o marcă 
electronică a fost revocat după activarea 
inițială, acesta își pierde valabilitatea și nu 
se revine în niciun caz la statutul său 
anterior prin reînnoirea valabilității sale.

Or. en

Amendamentul 405
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice. În cazul în care un certificat 
calificat pentru sigiliul electronic 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa III. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice. Comisia se asigură că se ține 
în mod corespunzător seama de 
contribuția părților interesate, de preferat 
sub forma unei evaluări a impactului, 
atunci când definește standardele ce vor fi 
utilizate în scopul prezentului regulament.
În cazul în care un certificat calificat pentru 
sigiliul electronic îndeplinește standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute în anexa III. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Această modificare este relevantă pentru fiecare articol din text în care se menționează 
utilizarea standardelor.
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Amendamentul 406
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru sigiliile 
electronice. În cazul în care un certificat 
calificat pentru sigiliul electronic 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa III. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

(5) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru sigiliile și/sau 
mărcile electronice. În cazul în care un 
certificat calificat pentru sigiliul electronic 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa III. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 407
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 30 eliminat
Dispozitive de creare a sigiliilor 
electronice calificate
(1) Articolul 22 se aplică mutatis 
mutandis cerințelor pentru dispozitivele 
de creare a sigiliilor electronice calificate.
(2) Articolul 23 se aplică mutatis 
mutandis certificării dispozitivelor de 
creare a sigiliilor electronice calificate.
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(3) Articolul 24 se aplică mutatis 
mutandis publicării unei liste a 
dispozitivelor de creare a sigiliilor 
electronice certificate și calificate.

Or. en

Amendamentul 408
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 22 se aplică mutatis mutandis 
cerințelor pentru dispozitivele de creare a 
sigiliilor electronice calificate.

(1) Articolul 22 se aplică mutatis mutandis 
cerințelor pentru dispozitivele de creare a 
sigiliilor și/sau a mărcilor electronice 
calificate.

Or. en

Amendamentul 409
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 23 se aplică mutatis mutandis 
certificării dispozitivelor de creare a 
sigiliilor electronice calificate.

(2) Articolul 23 se aplică mutatis mutandis 
certificării dispozitivelor de creare a 
sigiliilor și/sau a mărcilor electronice 
calificate.

Or. en

Amendamentul 410
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 24 se aplică mutatis mutandis 
publicării unei liste a dispozitivelor de 
creare a sigiliilor electronice certificate și 
calificate.

(3) Articolul 24 se aplică mutatis mutandis 
publicării unei liste a dispozitivelor de 
creare a sigiliilor și/sau a mărcilor
electronice certificate și calificate.

Or. en

Amendamentul 411
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Validarea și păstrarea sigiliilor 
electronice calificate
Articolele 25, 26 și 27 se aplică mutatis 
mutandis validării și păstrării sigiliilor 
electronice calificate.

Or. en

Amendamentul 412
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 25, 26 și 27 se aplică mutatis 
mutandis validării și păstrării sigiliilor 
electronice calificate.

Articolele 25, 26 și 27 se aplică mutatis 
mutandis validării și păstrării sigiliilor 
și/sau a mărcilor electronice calificate.

Or. en
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Amendamentul 413
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 32 eliminat
Efectul juridic al mărcii temporale 
electronice
(1) Nu se refuză efectul juridic al unei 
mărci temporale electronice și 
posibilitatea de a fi acceptată ca dovadă în 
procedurile judiciare doar din motiv că 
este sub formă electronică.
(2) Marca temporală electronică calificată 
beneficiază de o prezumție juridică de a 
garanta timpul pe care îl indică și 
integritatea datelor la care se raportează 
timpul indicat.
(3) O marcă temporală electronică 
calificată este recunoscută și acceptată în 
toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 414
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 33 eliminat
Cerințe pentru mărcile temporale 
electronice calificate
(1) O marcă temporală electronică 
calificată îndeplinește următoarele 
cerințe:
(a) este precis legată de ora universală 
coordonată astfel încât să excludă orice 
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posibilitate ca datele să fie schimbate fără 
ca acest lucru să fie detectat;
(b) se bazează pe o sursă de timp precisă;
(c) este emisă de un prestator de servicii 
de asigurare a încrederii calificat;
(d) este semnată utilizând o semnătură 
electronică avansată sau un sigiliu 
electronic avansat al prestatorului de 
servicii de asigurare a încrederii calificat 
sau printr-o metodă echivalentă.
(2) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru exactitatea legăturii 
între timp și date și exactitatea sursei 
timpului indicat. În cazul în care 
exactitatea legăturii între timp și date și 
exactitatea sursei timpului indicat 
îndeplinesc standardele respective, se 
presupune că se respectă cerințele 
prevăzute la alineatul (1). Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 415
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) este semnată utilizând o semnătură 
electronică avansată sau un sigiliu 
electronic avansat al prestatorului de 
servicii de asigurare a încrederii calificat 
sau printr-o metodă echivalentă.

(d) este semnată utilizând o semnătură 
electronică avansată sau un sigiliu 
electronic avansat al prestatorului de 
servicii de asigurare a încrederii calificat. 
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Or. ro

Amendamentul 416
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
exactitatea legăturii între timp și date și 
exactitatea sursei timpului indicat. În cazul 
în care exactitatea legăturii între timp și 
date și exactitatea sursei timpului indicat 
îndeplinesc standardele respective, se 
presupune că se respectă cerințele 
prevăzute la alineatul (1). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
exactitatea legăturii între timp și date și 
exactitatea sursei timpului indicat. Comisia 
se asigură că se ține în mod corespunzător 
seama de contribuția părților interesate, 
de preferat sub forma unei evaluări a 
impactului, atunci când definește 
standardele ce vor fi utilizate în scopul 
prezentului regulament. În cazul în care 
exactitatea legăturii între timp și date și 
exactitatea sursei timpului indicat 
îndeplinesc standardele respective, se 
presupune că se respectă cerințele 
prevăzute la alineatul (1). Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 417
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 eliminat
Efecte juridice și acceptarea 
documentelor electronice
(1) Un document electronic este 
considerat echivalent cu un document pe 
suport de hârtie și admisibil ca dovadă în 
procedurile judiciare, având în vedere 
nivelul său de asigurare a autenticității și 
integrității.
(2) Un document care poartă o semnătură 
electronică calificată sau un sigiliu 
electronic calificat al persoanei care este 
competentă să emită documentul relevant 
beneficiază de prezumția juridică a 
autenticității și integrității sale, cu 
condiția ca documentul să nu conțină 
niciun element dinamic capabil să 
modifice automat documentul.
(3) Atunci când un document original sau 
o copie certificată este necesar(ă) pentru 
prestarea unui serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public, sunt 
acceptate în alte state membre fără cerințe 
suplimentare cel puțin documentele 
electronice emise de persoanele care sunt 
competente să emită documentele 
relevante și care sunt considerate a fi 
originale sau copii certificate în 
conformitate cu legislația națională a 
statului membru de origine.
(4) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
definească formatele semnăturilor și 
sigiliilor electronice care se acceptă ori de 
câte ori un document semnat sau sigilat 
este solicitat de un stat membru pentru 
prestarea unui serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public menționat la 
alineatul (2). Actele respective de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 418
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un document electronic este considerat
echivalent cu un document pe suport de 
hârtie și admisibil ca dovadă în procedurile 
judiciare, având în vedere nivelul său de 
asigurare a autenticității și integrității.

(1) Un document electronic este considerat 
admisibil ca dovadă în procedurile 
judiciare, având în vedere nivelul său de 
asigurare a autenticității și integrității.

Or. en

Justificare

Există cazuri în care sunt necesare documentele originale, pe suport de hârtie, și în care s-ar 
putea să nu fie adecvat să se acorde documentelor electronice aceeași valabilitate juridică. 
Această chestiune ar trebui să fie reglementată, în ultimă instanță, de dreptul național.

Amendamentul 419
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un document electronic este considerat 
echivalent cu un document pe suport de 
hârtie și admisibil ca dovadă în procedurile 
judiciare, având în vedere nivelul său de 
asigurare a autenticității și integrității.

(1) Un document electronic este considerat 
echivalent cu un document pe suport de 
hârtie și admisibil ca dovadă în procedurile 
judiciare pe baza nivelului său de asigurare 
a autenticității și integrității.

Or. fr
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Amendamentul 420
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un document care poartă o semnătură 
electronică calificată sau un sigiliu 
electronic calificat al persoanei care este 
competentă să emită documentul relevant
beneficiază de prezumția juridică a 
autenticității și integrității sale, cu condiția 
ca documentul să nu conțină niciun 
element dinamic capabil să modifice 
automat documentul.

(2) Un document care poartă o semnătură 
electronică calificată sau un sigiliu 
electronic calificat beneficiază de 
prezumția juridică a autenticității și 
integrității sale, cu condiția ca documentul 
să nu conțină niciun element dinamic 
capabil să modifice automat documentul.

Or. en

Justificare

Un document semnat sau sigilat electronic ar trebui să beneficieze de prezumția de 
autenticitate și integritate. Cu toate acestea, nu poate exista o astfel de prezumție în ceea ce 
privește persoana care a semnat documentul sau competența acesteia de a semna documentul 
respectiv.

Amendamentul 421
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un document care poartă o semnătură 
electronică calificată sau un sigiliu 
electronic calificat al persoanei care este 
competentă să emită documentul relevant 
beneficiază de prezumția juridică a 
autenticității și integrității sale, cu condiția 
ca documentul să nu conțină niciun 
element dinamic capabil să modifice 
automat documentul.

(2) Un document care poartă o semnătură 
electronică calificată sau un sigiliu 
electronic calificat al persoanei care este 
competentă să emită documentul relevant 
beneficiază de prezumția juridică a 
autenticității și integrității sale, cu condiția 
ca documentul să nu conțină niciun 
element dinamic capabil să modifice
ulterior automat conținutul documentului.

Or. en
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Justificare

Există anumite elemente ascunse ale documentelor electronice, precum „ultima vizionare” 
sau un element similar, care se pot modifica, dar scopul acestei dispoziții este acela de a 
asigura integritatea conținutului, deoarece pe acesta se bazează părțile.

Amendamentul 422
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când un document original sau o 
copie certificată este necesar(ă) pentru 
prestarea unui serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public, sunt 
acceptate în alte state membre fără cerințe 
suplimentare cel puțin documentele 
electronice emise de persoanele care sunt 
competente să emită documentele relevante 
și care sunt considerate a fi originale sau 
copii certificate în conformitate cu 
legislația națională a statului membru de 
origine.

(3) Atunci când un document original sau o 
copie certificată este necesar(ă) pentru 
prestarea unui serviciu online oferit de un 
organism din sectorul public, sunt 
acceptate în alte state membre fără cerințe 
suplimentare cel puțin documentele 
electronice cu semnătură sau sigiliu 
electronic emise de persoanele care sunt 
competente să emită documentele relevante 
și care sunt considerate a fi originale sau 
copii certificate în conformitate cu 
legislația națională a statului membru de 
origine.

Or. en

Amendamentul 423
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat
Efectul juridic al unui serviciu de 
distribuție electronică
(1) Datele trimise sau primite utilizând un 
serviciu de distribuție electronică sunt 
admisibile ca dovezi în procedurile 
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judiciare cu privire la integritatea datelor 
și exactitatea datei și orei la care datele au 
fost trimise sau primite de către un 
destinatar precizat.
(2) Datele trimise sau primite utilizând un 
serviciu de distribuție electronică calificat 
beneficiază de prezumția juridică a 
integrității datelor și preciziei datei și orei 
trimiterii sau primirii datelor indicate de 
sistemul de distribuție electronică 
calificat.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind specificarea mecanismelor 
pentru trimiterea sau primirea datelor 
utilizând serviciile de distribuție 
electronică, care sunt utilizate în scopul 
stimulării interoperabilității între 
serviciile de distribuție electronică.

Or. en

Amendamentul 424
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Cerințe pentru serviciile de distribuție 
electronică calificate
(1) Serviciile de distribuție electronică 
calificate îndeplinesc următoarele cerințe:
(a) trebuie să fie prestate de către unul 
sau mai mulți prestatori de servicii de 
asigurare a încrederii calificați;
(b) trebuie să permită identificarea lipsită 
de ambiguitate a expeditorului și, dacă 
este cazul, a destinatarului;
(c) procesul de trimitere sau primire a 
datelor trebuie să fie sigur printr-o 
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semnătură electronică avansată sau un 
sigiliu electronic avansat al prestatorului 
de servicii de asigurare a încrederii 
calificat astfel încât să excludă 
posibilitatea ca datele să fie schimbate 
fără ca acest lucru să fie detectat;
(d) orice modificare a datelor necesare în 
scopul de a trimite sau primi datele 
trebuie să fie clar indicată expeditorului și 
destinatarului datelor;
(e) data trimiterii, primirii și a oricărei 
modificări a datelor trebuie să fie indicată 
printr-o marcă temporală electronică 
calificată;
(f) în cazul datelor transferate între doi 
sau mai mulți prestatori de servicii de 
asigurare a încrederii calificați, cerințele 
de la literele (a) - (e) se aplică tuturor 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii calificați.
(2) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru procesele de trimitere 
și primire de date. Conformitatea cu 
cerințele prevăzute la alineatul (1) este 
presupusă în cazul în care procesul de 
trimitere și primire de date îndeplinește 
standardele respective. Actele respective 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 425
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
procesele de trimitere și primire de date. 
Conformitatea cu cerințele prevăzute la 
alineatul (1) este presupusă în cazul în care 
procesul de trimitere și primire de date 
îndeplinește standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
procesele de trimitere și primire de date. 
Comisia se asigură că se ține în mod 
corespunzător seama de contribuția 
părților interesate, de preferat sub forma 
unei evaluări a impactului, atunci când 
definește standardele ce vor fi utilizate în 
scopul prezentului regulament.
Conformitatea cu cerințele prevăzute la 
alineatul (1) este presupusă în cazul în care 
procesul de trimitere și primire de date 
îndeplinește standardele respective. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 426
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat
Cerințe pentru certificatele calificate 
pentru autentificarea unui site internet
(1) Certificatele calificate pentru 
autentificarea unui site internet 
îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa 
IV.
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(2) Certificatele calificate pentru 
autentificarea unui site internet sunt 
recunoscute și acceptate în toate statele 
membre.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind definirea mai precisă a 
cerințelor prevăzute în anexa IV.
(4) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru certificatele calificate 
pentru autentificarea unui site internet. 
În cazul în care un certificat calificat 
pentru autentificarea unui site internet 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa IV. Actele respective de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 427
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat
Cerințe pentru certificatele calificate 
pentru autentificarea unui site internet
(1) Certificatele calificate pentru 
autentificarea unui site internet 
îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa 
IV.
(2) Certificatele calificate pentru 
autentificarea unui site internet sunt 
recunoscute și acceptate în toate statele 
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membre.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind definirea mai precisă a 
cerințelor prevăzute în anexa IV.
(4) Comisia poate, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să 
stabilească numere de referință ale 
standardelor pentru certificatele calificate 
pentru autentificarea unui site internet. 
În cazul în care un certificat calificat 
pentru autentificarea unui site internet 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa IV. Actele respective de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Nu este clar care este valoarea adăugată în cazul creării unor certificate europene pentru 
site-urile internet într-un mediu online global. Există standarde în acest domeniu pe care 
utilizatorii le cunosc și care sunt folosite în mod curent. O serie de certificate suplimentare ar 
provoca o stare de confuzie în rândul utilizatorilor și ar crea o diferență de percepție în cazul 
site-urilor internet din afara Uniunii Europene.

Amendamentul 428
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru autentificarea 
unui site internet. În cazul în care un 
certificat calificat pentru autentificarea 

(4) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să stabilească 
numere de referință ale standardelor pentru 
certificatele calificate pentru autentificarea 
unui site internet. Comisia se asigură că se 
ține în mod corespunzător seama de 
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unui site internet îndeplinește standardele 
respective, se presupune că respectă 
cerințele prevăzute în anexa IV. Actele 
respective de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 39 alineatul (2). 
Comisia publică actele respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

contribuția părților interesate, de preferat 
sub forma unei evaluări a impactului, 
atunci când definește standardele ce vor fi 
utilizate în scopul prezentului regulament.
În cazul în care un certificat calificat pentru 
autentificarea unui site internet 
îndeplinește standardele respective, se 
presupune că respectă cerințele prevăzute 
în anexa IV. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2). Comisia publică 
actele respective în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 429
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Capitolul III a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IIIa
Standardizare
Articolul 37a

Mecanismul de adoptare a cerințelor 
tehnologice

(1) În cazul în care dispozițiile prezentului 
regulament pot fi puse în aplicare doar 
prin impunerea unor caracteristici 
tehnice specifice mecanismelor de 
autentificare sau identificare electronică, 
statele membre informează Comisia în 
conformitate cu procedura stabilită în 
Directiva nr. 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 iunie 
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1998 de stabilire a unei proceduri pentru 
furnizarea de informații în domeniul 
standardelor și reglementărilor tehnice și 
al normelor pentru serviciile societății 
informaționale.
(2) Elaborarea cerințelor, a specificațiilor 
și a standardelor tehnice face în 
continuare obiectul mecanismelor de 
revizuire incluse în Directiva 1999/5/CE și 
în Decizia 87/95/CEE a Consiliului din 22 
decembrie 1986 privind standardizarea în 
domeniul tehnologiei informației și 
telecomunicațiilor.

Or. en

Justificare

Acestea sunt directivele de bază în care se prevede modul în care trebuie creat un mecanism 
participativ, transparent și deschis de elaborare a standardelor și a specificațiilor în Uniunea 
Europeană și în conformitate cu Directiva privind standardizarea.

Amendamentul 430
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționată la articolul 8 alineatul (3), 
articolul 13 alineatul (5), articolul 15 
alineatul (5), articolul 16 alineatul (5), 
articolul 18 alineatul (5), articolul 20 
alineatul (6), articolul 21 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 25 
alineatul (2), articolul 27 alineatul (2), 
articolul 28 alineatul (6), articolul 29 
alineatul (4), articolul 30 alineatul (2), 
articolul 31, articolul 35 alineatul (3) și 
articolul 37 alineatul (3) este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționată la articolul 8 alineatul (3), 
articolul 15 alineatul (5), articolul 18 
alineatul (5), articolul 20 alineatul (6), 
articolul 21 alineatul (4), articolul 23 
alineatul (3), articolul 25 alineatul (2), 
articolul 27 alineatul (2), articolul 28 
alineatul (6), articolul 29 alineatul (4), 
articolul 30 alineatul (2), articolul 31, 
articolul 35 alineatul (3) și articolul 37 
alineatul (3) este conferită Comisiei pentru
o perioadă de cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu șase luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
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Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. ro

Amendamentul 431
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționată la articolul 8 alineatul (3), 
articolul 13 alineatul (5), articolul 15 
alineatul (5), articolul 16 alineatul (5), 
articolul 18 alineatul (5), articolul 20 
alineatul (6), articolul 21 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 25 
alineatul (2), articolul 27 alineatul (2), 
articolul 28 alineatul (6), articolul 29 
alineatul (4), articolul 30 alineatul (2), 
articolul 31, articolul 35 alineatul (3) și 
articolul 37 alineatul (3) este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 13 alineatul (5) și la
articolul 15 alineatul (5) este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 432
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 433
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului. Comisia nu poate 
adopta un act delegat care face obiectul 
prezentului regulament fără să se 
consulte în prealabil cu reprezentanții 
acestui sector și cu părțile interesate 
implicate.

Or. en
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Amendamentul 434
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Actele de punere în aplicare care fac 
obiectul prezentului regulament nu pot fi 
adoptate fără consultarea prealabilă a 
reprezentanților acestui sector și a părților 
interesate implicate.

Or. en

Amendamentul 435
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 436
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului rapoarte cu privire la 
aplicarea prezentului regulament. Primul 
raport se transmite în termen de cel mult 

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

doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Ulterior, 
următoarele rapoarte se transmit o dată la
doi ani. 

Or. ro

Amendamentul 437
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 438
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Certificatele calificate emise în temeiul 
Directivei 1999/93/CE sunt considerate 
certificate calificate pentru semnături 
electronice în temeiul prezentului 
regulament până la expirare, dar nu mai 
mult de cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

(4) Certificatele emise în temeiul Directivei 
1999/93/CE sunt considerate certificate 
pentru semnături electronice în temeiul 
prezentului regulament până la expirare, 
dar nu mai mult de cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 439
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa se elimină.

Or. en

Justificare

Nu mai este necesară.

Amendamentul 440
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa I – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un set de date care reprezintă fără 
ambiguitate semnatarul căruia i-a fost emis 
certificatul care include cel puțin numele 
semnatarului sau un pseudonim, care este 
identificat ca atare;

(c) un set de date care reprezintă fără 
ambiguitate semnatarul căruia i-a fost emis 
certificatul care include cel puțin (pentru 
țările care îl susțin) elementul unic de 
identificare al subiectului (adecvat pentru 
prelucrarea automată) și numele 
semnatarului sau un pseudonim, care este 
identificat ca atare;

Or. en

Amendamentul 441
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa I – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) posibilitatea includerii, atunci când 
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este cazul, a unei calități speciale a 
semnatarului, în funcție de utilizarea pe 
care urmează să o aibă certificatul;

Or. en

Justificare

Text preluat din Directiva 1999/93/CE. Atributele, deși nu sunt utilizate în toate statele 
membre, s-au dovedit a fi utile în anumite sectoare și ar trebui, prin urmare, să nu fie 
eliminate, căci altfel s-ar perturba practicile actuale care au la bază Directiva 1999/93/CE.

Amendamentul 442
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa se elimină.

Or. en

Justificare

Nu mai este necesară.

Amendamentul 443
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa se elimină.

Or. en

Justificare

Nu mai este necesară.
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Amendamentul 444
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa III – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) datele de validare a sigiliilor 
electronice care corespund datelor de 
creare a sigiliilor electronice;

(d) un set de date care reprezintă fără 
ambiguitate persoana juridică căreia i s-a 
emis certificatul, care include cel puțin 
numele și numărul de înregistrare astfel 
cum se menționează în registrele oficiale 
(unice în contextul Uniunii și adecvate 
pentru prelucrarea automată);

Or. en

Amendamentul 445
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa se elimină.

Or. en

Justificare

Nu mai este necesară.

Amendamentul 446
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa se elimină.
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Or. en

Justificare

Nu este clar care este valoarea adăugată în cazul creării unor certificate europene pentru 
site-urile internet într-un mediu online global. Există standarde în acest domeniu pe care 
utilizatorii le cunosc și care sunt folosite în mod curent. O serie de certificate suplimentare ar 
provoca o stare de confuzie în rândul utilizatorilor și ar crea o diferență de percepție în cazul 
site-urilor internet din afara Uniunii Europene.

Amendamentul 447
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa IV – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un set de date care reprezintă fără 
ambiguitate persoana juridică căreia i s-a 
emis certificatul, care include cel puțin 
numele și numărul de înregistrare astfel 
cum se menționează în registrele oficiale;

(c) un set de date care reprezintă fără 
ambiguitate persoana fizică sau juridică 
căreia i s-a emis certificatul, care include 
cel puțin numele și numărul de înregistrare, 
după caz, astfel cum se menționează în 
registrele oficiale; 

Or. ro

Amendamentul 448
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa IV – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) elemente ale adresei, care includ cel 
puțin orașul și statul membru, ale persoanei 
juridice căreia i s-a emis certificatul, astfel 
cum se menționează în registrele oficiale;

(d) elemente ale adresei, care includ cel 
puțin orașul și statul membru, ale persoanei 
fizice sau juridice căreia i s-a emis 
certificatul, astfel cum se menționează în 
registrele oficiale; 

Or. ro
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Amendamentul 449
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa IV – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numele domeniului gestionat de 
persoana juridică căreia i s-a emis 
certificatul;

(e) numele domeniului gestionat de 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
emis certificatul; 

Or. ro


