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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile 
electronice pe piața internă
(COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0238),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0133/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 
20121,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru piața internă și protecția consumatorilor, al Comisiei pentru afaceri juridice și al 
Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Instaurarea încrederii în mediul online 
este esențială pentru dezvoltarea 

(1) Instaurarea încrederii în mediul online 
este esențială pentru dezvoltarea 

                                               
1 JO C 351, 15.11.2012, p. 73.
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economică. Lipsa încrederii determină 
consumatorii, întreprinderile și 
administrațiile să ezite în efectuarea de 
tranzacții pe cale electronică și în 
adoptarea de noi servicii.

economică și socială. Lipsa încrederii 
determină consumatorii, întreprinderile și 
administrațiile să ezite în efectuarea de 
tranzacții pe cale electronică și în 
adoptarea de noi servicii.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Garantarea faptului că toți cetățenii 
au acces la tehnologia și la competențele 
care să le permită să beneficieze în mod 
egal de ofertele digitale și de serviciile 
electronice este esențială pentru ca toate 
segmentele societății să fie incluse și să 
beneficieze de șanse egale. 

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Directiva 2011/24/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 martie 2011 privind aplicarea 
drepturilor pacienților în cadrul asistenței 
medicale transfrontaliere instituie o rețea 
de autorități naționale responsabile 
pentru e-sănătate. Pentru a spori 
siguranța și continuitatea asistenței 
medicale transfrontaliere, rețeaua trebuie 
să elaboreze orientări privind accesul 
transfrontalier la datele și serviciile legate 
de e-sănătate, inclusiv prin sprijinirea de 
„măsuri comune de identificare și de 
autentificare pentru a facilita 

eliminat
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transferabilitatea datelor în cadrul 
asistenței medicale transfrontaliere”. 
Recunoașterea și acceptarea reciprocă a 
identificării și autentificării electronice 
sunt esențiale pentru ca asistența 
medicală transfrontalieră pentru cetățenii 
europeni să devină o realitate. Când 
oamenii călătoresc în scopul realizării 
unui tratament, datele lor medicale 
trebuie să fie accesibile în țara în care se 
realizează tratamentul. Acest lucru 
necesită un cadru de identificare 
electronică solid, sigur și fiabil.

Or. en

Justificare

Directiva 2011/24/UE există și se aplică cu sau fără notificare, iar considerentul ar trebui 
astfel eliminat, întrucât este inutil.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE507.971v01-00 8/31 PR\930845RO.doc

RO

garantării interoperabilității tehnice 
trebuie să fie neutre din punct de vedere 
al tehnologiei pentru a respecta diferitele 
decizii luate de statele membre și nu ar 
trebui să aducă nicio modificare 
proiectului fundamental al unor astfel de 
sisteme. 

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Utilizarea transfrontalieră a 
mijloacelor de identificare electronică nu 
ar trebui să conducă la divulgarea datelor 
cu caracter personal care nu sunt 
necesare pentru furnizarea serviciului.  
Astfel, ar trebui respectat principiul 
minimizării datelor în acest sens.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Prezentul regulament ar trebui să fie 
neutru din punct de vedere al tehnologiei. 
Efectele juridice pe care le acordă ar trebui 
să fie realizabile prin orice mijloc tehnic, 
cu condiția ca cerințele prezentului 
regulament să fie îndeplinite.

(21) Prezentul regulament ar trebui să fie 
neutru din punct de vedere al tehnologiei 
atât în ceea ce privește sistemele 
electronice de identificare, cât și serviciile 
de asigurare a încrederii. Efectele juridice 
pe care le acordă ar trebui să fie realizabile 
prin orice mijloc tehnic, cu condiția ca 
cerințele prezentului regulament să fie 
îndeplinite.

Or. en
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Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Articolul 9 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene prevede 
că, în definirea și punerea în aplicare a 
politicilor și acțiunilor sale, Uniunea 
trebuie să țină seama de cerințele privind 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă, garantarea unei protecții 
sociale corespunzătoare, combaterea 
excluziunii sociale, precum și de cerințele 
privind un nivel ridicat de educație, de 
formare profesională și de protecție a 
sănătății umane. Conceptele de 
accesibilitate și „design universal” ar 
trebui integrate în procesul de elaborare a 
normelor juridice privind identificarea 
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electronică la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii este un operator al datelor cu 
caracter personal și, prin urmare, trebuie să 
respecte obligațiile prevăzute de Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date. 
În special colectarea de date ar trebui să fie 
minimizată cât se poate de mult, ținând 
cont de scopul serviciului prestat.

(24) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii este un operator al datelor cu 
caracter personal și, prin urmare, trebuie să 
respecte obligațiile prevăzute de legislația 
națională privind protecția datelor și de 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 
1995 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a 
acestor date. În special colectarea și 
păstrarea de date ar trebui să fie 
minimizată cât se poate de mult, ținând 
cont de scopul serviciului prestat.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Un nivel ridicat de protecție a 
datelor, asigurat prin intermediul unor 
măsuri de securitate corespunzătoare și 
armonizate, e cu atât mai important 
pentru utilizarea sistemelor electronice de 
identificare și a serviciilor de asigurare a 
încrederii, cu cât amândouă necesită 
procesarea de date cu caracter personal. 
O astfel de procesare va servi drept bază, 
printre altele, pentru identificarea și 
autentificarea persoanelor în modul cel 
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mai fiabil; mai mult decât atât, lipsa unor 
măsuri de securitate corespunzătoare ar 
putea conduce la riscuri semnificative 
privind protecția datelor, precum furtul de 
identitate, falsul sau utilizarea abuzivă a 
suportului electronic.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24b) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și aderă la 
principiile consacrate, în special prin 
Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene, în special articolul (8).

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Ar trebui să fie obligatoriu pentru toți 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii să aplice bune practici de 
securitate corespunzătoare riscurilor legate 
de activitățile lor, pentru a spori încrederea 
utilizatorilor în piața unică.

(26) Ar trebui să fie obligatoriu pentru toți 
prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii să aplice bune practici de 
securitate corespunzătoare riscurilor legate 
de activitățile lor, pentru a consolida 
încrederea utilizatorilor în serviciile 
respective.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) O încălcare a securității, dacă nu este 
soluționată la timp și într-un mod adecvat, 
poate duce la pierderi economice 
substanțiale și la daune sociale pentru 
persoanele în cauză, inclusiv la furtul de 
identitate. Astfel, notificarea cazurilor de 
încălcare a securității fără întârzieri 
nejustificate și evaluarea riscurilor privind 
securitatea sunt esențiale în vederea 
furnizării de informații corespunzătoare 
către părțile în cauză, în caz de încălcare a 
securității sau de pierdere a integrității, în 
special oferindu-le posibilitatea de a 
atenua eventualele efecte negative.

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Prezentul regulament se aplică 
identificării electronice furnizate de statele 
membre, emise de către o altă entitate așa 
cum a fost mandatată de către statele 
membre sau emise în mod independent 
dar recunoscute de statele membre, și 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii stabiliți în Uniune.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

înseamnă un serviciu electronic care constă 
în crearea, verificarea, validarea sau
păstrarea semnăturilor electronice, a 
sigiliilor electronice, a mărcilor temporale 
electronice, a documentelor electronice, a 
serviciilor de distribuție electronică, a 
autentificării unui site internet și a 
certificatelor electronice, inclusiv 
certificatele pentru semnăturile și sigiliile 
electronice;

Or. en

Justificare

Definiția serviciilor de asigurare a încrederii din propunerea Comisia este foarte generală și 
trebuie modificată. Această mică modificare limitează domeniul de aplicare a 
regulamentului, dar sunt necesare precizări suplimentare referitoare la definiția serviciilor 
de asigurare a încrederii.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

31a. „încălcarea securității” înseamnă un 
incident de securitate care duce, în mod 
accidental sau ilegal, la distrugerea, 
pierderea, modificarea, divulgarea 
neautorizată sau accesul neautorizat la 
datele transmise, stocate sau prelucrate în 
alt mod;

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este necesară o identificare 
electronică care utilizează un mijloc de 
identificare electronică și o autentificare în 

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

temeiul legislației naționale sau a practicii 
administrative naționale pentru a accesa un 
serviciu online, orice mijloace de 
identificare electronică emise în alt stat 
membru care intră sub incidența unui 
sistem inclus în lista publicată de Comisie 
în conformitate cu procedura de 
coordonare bazată pe neutralitate din 
punct de vedere al tehnologiei menționată 
la articolul 7 sunt recunoscute și acceptate 
în scopul accesării acestui serviciu.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) mijloacele de identificare electronică 
sunt fie emise de către statele membre, fie 
de către o altă entitate așa cum a fost 
mandatată de către statele membre sau 
emise în mod independent dar 
recunoscute de statul membru care 
notifică.

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) statul membru care notifică asigură 
disponibilitatea unei posibilități de 
autentificare online, în orice moment, astfel 
încât orice beneficiar să poată valida datele 
de identificare personală primite în formă 
electronică. statele membre impun astfel de 
cerințe tehnice specifice doar
beneficiarilor stabiliți în afara teritoriului 
lor care intenționează să efectueze o astfel 
de autentificare, care au fost convenite în 
conformitate cu procedurile stabilite la 
articolul 8. În cazul în care fie sistemul de 
identificare notificat, fie posibilitatea de 
autentificare este încălcată sau parțial 
compromisă, statele membre suspendă sau 
revocă imediat sistemul de identificare 
notificat, posibilitatea de autentificare sau
părțile compromise în cauză și informează 
celelalte state membre și Comisia în 
temeiul articolului 7;

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) organismul guvernamental 
responsabil pentru sistemul de identificare 
electronică notificat;

Or. en
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Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind facilitarea interoperabilității 
transfrontaliere a mijloacelor de 
identificare electronică prin stabilirea de 
cerințe neutre minime din punct de vedere 
tehnologic pentru diferitele niveluri de 
securitate care nu aduc nicio modificare 
elaborării fundamentale a sistemelor 
electronice de identificare .

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În ceea ce privește schimbul 
transfrontalier de date cu caracter 
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personal, necesar pentru a asigura 
interoperabilitatea mijloacelor de 
identificare electronică, dispozițiile 
articolului 11 alineatul (2) se aplică 
mutatis mutandis.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii și organismele de supraveghere 
asigură prelucrarea corectă și legală în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal.

(1) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii și organismele de supraveghere 
asigură prelucrarea corectă și legală în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE și cu 
legislația națională aplicabilă în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii garantează confidențialitatea și 
integritatea datelor referitoare la persoana 
căreia îi este furnizat serviciul de asigurare 
a încrederii.

(3) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii garantează confidențialitatea și 
integritatea datelor referitoare la persoana 
căreia îi este furnizat serviciul de asigurare 
a încrederii, în special prin garantarea 
faptului că datele utilizate pentru 
generarea serviciului de asigurare a 
încrederii nu pot fi descoperite prin 
deducție.

Or. en
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Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără să aducă atingere efectului juridic 
acordat pseudonimelor în temeiul 
legislației naționale, statele membre nu 
împiedică prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii să indice în 
certificatele pentru semnăturile electronice 
un pseudonim în loc de numele 
semnatarului.

(4) Fără să aducă atingere efectului juridic 
acordat pseudonimelor în temeiul 
legislației naționale, statele membre nu 
împiedică prestatorii de servicii de 
asigurare a încrederii să indice în 
certificatele pentru semnăturile electronice 
un pseudonim în loc de numele 
semnatarului. Prin urmare, datele 
procesate sunt considerate ca fiind date 
cu caracter personal, chiar și dacă sunt 
utilizate pseudonime. 

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Dreptul de acces și de informație pentru 

utilizatorii serviciilor de asigurare a 
încrederii

Prestatorii de servicii de asigurare le 
furnizează utilizatorilor cel puțin:
(a) informații cu privire la colectarea, 
comunicarea și stocarea datelor cu 
caracter personal ale acestora;
(b) mijlocele pentru a-și verifica datele cu 
caracter personal și pentru a-și exercita 
drepturile în materie de protecție a 
datelor.

Or. en
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Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Justificare

Actele delegate sunt eliminate întrucât raportorul consideră că sunt necesare precizări 
suplimentare cu privire la scopul și domeniul de aplicare a unei astfel de delegări. Comisia 
este invitată să prezinte explicații suplimentare cu privire la scopul propunerii de acte 
delegate.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Actele de punere în aplicare sunt eliminate întrucât raportorul consideră că sunt necesare 
precizări suplimentare cu privire la scopul și domeniul de aplicare a unor astfel de acte de 
punere în aplicare. Comisia este invitată să prezinte explicații suplimentare cu privire la 
scopul propunerii de acte delegate.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este posibil ca încălcarea 
securității să afecteze în mod negativ 
utilizatorul de servicii de asigurare a 
încrederii, organismul de supraveghere 
notifică încălcarea securității fără 
întârzieri nejustificate utilizatorilor 
serviciilor de asigurare a încrederii pentru 
a le permite acestora să își ia toate 
măsurile de precauție necesare. O 
încălcare ar trebui să fie considerată ca 
afectând în mod negativ utilizatorul de 
servicii de asigurare a încrederii în cazul 
în care aceasta ar putea avea drept 
rezultat, de exemplu, furtul sau 
falsificarea identității sau atingerea 
reputației. 

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
38 privind specificarea condițiilor în care 
este recunoscut organismul independent 
care efectuează auditul menționat la 
alineatul (1) din prezentul articol, la 
articolul 15 alineatul (1) și la articolul 17 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

Această specificație este deja indicată în Regulamentul 765/2008 la care se va face o 
referință ulterior.

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) înregistrează pentru o perioadă de timp 
corespunzătoare toate informațiile 
relevante referitoare la datele emise și 
primite de către prestatorul de servicii de 
asigurare a încrederii calificat, în special în 
scopul de a furniza dovezi în procedurile 

(g) înregistrează informațiile relevante 
referitoare la datele emise și primite de 
către prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii calificat, în special în scopul de a 
furniza dovezi în procedurile judiciare.
Stocarea acestor informații este limitată 
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judiciare. Aceste înregistrări pot fi 
efectuate în mod electronic;

strict la perioada de timp necesară și 
respectă principiul minimizării datelor. 
Aceste înregistrări pot fi efectuate în mod 
electronic;

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

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).

(3) Comisia poate, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, să definească 
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).

Or. en

Amendamentul 46
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 
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de încheierea perioadei de cinci ani. 
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. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

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 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) 
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
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Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (3), articolului 13 
alineatul (5), articolului 15 alineatul (5), 
articolului 16 alineatul (5), articolului 18 
alineatul (5), articolului 20 alineatul (6), 
articolului 21 alineatul (4), articolului 23 
alineatul (3), articolului 25 alineatul (2), 
articolului 27 alineatul (2), articolului 28 
alineatul (6), articolului 29 alineatul (4), 
articolului 30 alineatul (2), articolului 31, 
articolului 35 alineatul (3) și articolului 37 
alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul 
în care Parlamentul European sau Consiliul 
nu a exprimat nicio obiecție în termen de 
două luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
dacă, înainte de expirarea termenului 
respectiv, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul informează Comisia că nu vor 
formula obiecții. La inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului, 
termenul respectiv se prelungește cu două 
luni.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 alineatul (3), articolului 15 
alineatul (5), articolului 18 alineatul (5), 
articolului 20 alineatul (6), articolului 21 
alineatul (4), articolului 23 alineatul (3), 
articolului 25 alineatul (2), articolului 27 
alineatul (2), articolului 28 alineatul (6), 
articolului 29 alineatul (4), articolului 30 
alineatul (2), articolului 31, articolului 35 
alineatul (3) și articolului 37 alineatul (3) 
intră în vigoare numai în cazul în care 
Parlamentul European sau Consiliul nu a 
exprimat nicio obiecție în termen de trei
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
dacă, înainte de expirarea termenului 
respectiv, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul informează Comisia că nu vor 
formula obiecții. La inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului, 
termenul respectiv se prelungește cu două 
luni.

Or. en

Amendamentul 49
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
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Ulterior, 
următoarele rapoarte se transmit o dată la 
patru ani, fiind însoțite, în cazul în care 



PR\930845RO.doc 29/31 PE507.971v01-00

RO

este necesar, de propuneri legislative 
adecvate.

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Anexa 2 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) există suficiente asigurări că datele de 
creare a semnăturilor electronice utilizate 
pentru generarea semnăturilor electronice 
nu pot să fie descoperite prin deducție și că 
semnătura electronică este protejată 
împotriva falsificării utilizând tehnologia 
disponibilă în prezent;

(c) datele de creare a semnăturilor 
electronice utilizate pentru generarea 
semnăturilor electronice nu pot să fie 
descoperite prin deducție și că semnătura 
electronică este protejată împotriva 
falsificării utilizând tehnologia disponibilă 
în prezent;

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Nu există niciun cadru UE transfrontalier și intersectorial cuprinzător pentru tranzacții 
electronice sigure, demne de încredere și ușor de folosit, care să includă serviciile electronice 
de identificare, autentificare și asigurare a încrederii. Legislația UE existentă, și anume 
Directiva 1999/93/CE privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice, 
reglementează, în esență, numai semnăturile electronice.

Agenda digitală pentru Europa identifică obstacolele care stau în prezent în calea dezvoltării 
digitale a Europei și prevede o legislație privind serviciile de asigurare a încrederii precum 
semnăturile electronice și recunoașterea reciprocă a identificării și autentificării electronice, 
stabilind un cadru juridic clar, astfel încât să se elimine fragmentarea și lipsa de 
interoperabilitate, să se consolideze cetățenia digitală și să se prevină criminalitatea 
informatică. Legislația care asigură recunoașterea reciprocă a identificării și autentificării 
electronice în UE este, de asemenea, o acțiune cheie din Actul privind piața unică, la fel ca 
Foaia de parcurs a UE către stabilitate și creștere. Parlamentul European a subliniat în repetate 
rânduri importanța securității serviciilor electronice.

Propunerea Comisiei constă în două părți. Prima parte se referă la recunoașterea și acceptarea 
reciprocă a sistemelor de identificare electronică. Partea a doua urmărește să stabilească un 
cadru comun pentru serviciile de asigurare a încrederii precum semnăturile electronice. 

Raportorul salută propunerea Comisiei considerând-o un bun punct de plecare și sprijină 
eforturile de instituire a unui cadru juridic la nivel UE. Cu toate acestea, raportorul consideră 
că atât scopul, cât și conținutul regulamentului propus necesită clarificări suplimentare și că 
este important ca legislatorii să examineze cu atenție întregul conținut al propunerii.  În forma 
sa actuală, propunerea Comisiei este formulată prea vag pentru a putea fi evaluată în mod 
corespunzător de către legislator. În special definiția serviciilor de asigurare a încrederii 
trebuie să fie elaborată mai detaliat.  „Universul” prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii va varia în funcție de definiția aleasă, și astfel se va întâmpla și cu persoanele care 
intră sub incidența prezentului regulament.  Raportorul restrânge definiția serviciilor de 
asigurare a încrederii. 

Comisia Europeană consideră că un regulament ar fi instrumentul juridic cel mai adecvat 
datorită aplicabilității sale directe, care la rândul său ar reduce fragmentarea legislativă și ar 
întări certitudinea juridică. Deși această abordare armonizată ar putea fi considerată ca 
benefică pentru toate părțile interesate, raportorul va continua să evalueze dacă o abordare 
mai graduală ar fi fost mai constructivă și dacă o anumită stabilire a priorităților în cadrul 
serviciilor transfrontaliere, abordată de regulamentul propus, ar fi putut fi benefică pentru 
rezultatul final.

Comisia este împuternicită prin intermediul numeroaselor dispoziții din regulamentul propus 
să adopte acte delegate sau măsuri de punere în aplicare. Raportorul împărtășește opinia că 
astfel de acte și măsuri pot contribui la o aplicare uniformă a regulamentului și pot asigura o 
mai bună armonizare a practicilor naționale, în baza experienței câștigate în urma aplicării 
regulamentului, însă raportorul are totuși rezerve cu privire la o abordare ce se bazează atât de 
mult pe acestea. Raportorul recomandă o analiză critică a actelor de punere în aplicare 



PR\930845RO.doc 31/31 PE507.971v01-00

RO

propuse și propune prin urmare amendamente care să restrângă respectivele acte strict la 
punerea în aplicare de natură tehnică a actelor juridice respective într-o manieră uniformă.  

Referitor la actele delegate, raportorul intenționează să evalueze în continuare necesitatea și 
domeniul de aplicare a acestora și propune o abordare mai selectivă. Raportorul propune 
eliminarea anumitor acte delegate până ce Comisia specifică mai în detaliu domeniul lor de 
aplicare avut în vedere. În cea mai mare măsură posibilă, obligațiile ar trebui prevăzute în 
actul de bază, iar nu în actele delegate. Din cauza complexității acestor acte, raportorul își 
rezervă posibilitatea de a le analiza și de a propune noi modificări prin amendamente la 
proiectul de raport, în viitor. 

Raportorul este conștient de potențialul economic și social al propunerii, dar și de provocările, 
cel mai adesea de natură foarte tehnică, ce trebuie adresate pentru a se ajunge la un text 
legislativ care își realizează întregul potențial. Referitor la sistemele electronice de 
identificare. este importantă realizarea interoperabilității fără modificare substanțială a 
soluțiilor naționale alese pentru identificarea electronică. Astfel, standardele reciproc 
recunoscute în vederea garantării interoperabilității tehnice ar trebui să fie neutre din punct de 
vedere tehnologic pentru a respecta diferitele decizii luate de  statele membre . 

Totodată, o altă problema o va reprezenta găsirea echilibrului între elementele de securitate ce 
sunt vitale pentru asigurarea încrederii și adoptarea de către cetățeni, și costurile și alte 
consecințe pe care le prezintă pentru furnizori. În acest context, este necesară analizarea 
problemelor ce țin de asumarea răspunderii.

În final, raportorul consideră că serviciile de asigurare a încrederii prestate și produsele 
destinate utilizatorului final utilizate pentru prestarea serviciilor respective, din propunerea de 
regulament, trebuie să fie accesibile pentru persoanele cu handicap. Utilizarea fizică a 
dispozitivelor ar trebui să fie posibilă pentru oricine, persoane cu sau fără handicap. 
Raportorul consideră că într-o epocă digitală este necesară integrarea participării libere a 
persoanelor cu handicap la piața unică digitală a Uniunii Europene. 


