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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere de regulament vizează instituirea unui mecanism de recunoaștere 
reciprocă a sistemelor notificate de identificare electronică, precum și a serviciilor de 
asigurare a încrederii electronice, în vederea dezvoltării pieței digitale interne. Prin urmare, 
propunerea extinde cadrul legal al actualei Directive 1999/93/CE privind semnăturile 
electronice.

Raportorul salută propunerea Comisiei care vizează soluționarea aspectelor problematice din 
actuala directivă, nu numai prin consolidarea cadrului juridic, ci și prin introducerea unei mai 
mari securități juridice. Raportorul este de acord că un regulament este un instrument mai 
adecvat decât o directivă.

În opinia raportorului, regulamentul este un pas foarte necesar pentru dezvoltarea unei piețe 
interne digitale funcționale, care să permită întreprinderilor și consumatorilor să aibă acces la 
tranzacții electronice transfrontaliere și să asigure încrederea acestora în astfel de tranzacții.

Raportorul sprijină eforturile Comisiei de a combina practicile eterogene de identificare 
electronică în statele membre într-un mecanism solid de recunoaștere reciprocă. 

Totuși, regulamentul nu propune un model care să asigure un nivel adecvat de asigurare a 
încrederii în baza experiențelor acumulate.

Raportorul sugerează, prin urmare, introducerea și definirea nivelurilor de securitate din 
cadrul regulamentului pentru eliminarea oricăror ambiguități și pentru asigurarea 
aplicabilității practice a regulamentului. Prin urmare, anumite acte delegate și de punere în 
aplicare au fost abrogate.

Un alt aspect de securitate îl reprezintă reglementarea serviciilor de asigurare a încrederii, 
raportorul considerând că trebuie clarificat dacă aceste servicii ce apar pe lista de încredere au 
fost deja aprobate sau sunt doar în așteptarea confirmării conformității lor.

Cât privește atât sistemul de identificare electronică, cât și serviciile de asigurare a încrederii, 
amendamentele propuse vizează reducerea birocrației inutile în mecanismele de supraveghere 
pentru a reduce sarcina administrativă asupra statelor membre și a întreprinderilor și pentru a 
asigura funcționarea unui mecanism clar și concis de coordonare.

Nu în ultimul rând, amendamentele abordează chestiunea răspunderii, prea vag definită în 
propunerea Comisiei, ceea ce ar putea crea obstacole neintenționate în dezvoltarea viitoare a 
domeniului digital. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Datorită ritmului schimbărilor 
tehnologice, prezentul regulament ar trebui 
să adopte o abordare deschisă inovațiilor.

(20) Datorită ritmului schimbărilor 
tehnologice, prezentul regulament ar trebui 
să adopte o abordare deschisă inovațiilor, 
dar care să se axeze în primul rând pe 
consumatori și pe interesele acestora.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(23) În conformitate cu obligațiile în 
temeiul Convenției Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap, 
care a intrat în vigoare în UE și cu 
propunerea Comisiei privind 
accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public1, 
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.

__________________
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1 Propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
accesibilitatea site-urilor web ale 
organismelor din sectorul public 
(COM(2012)0721).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Sistemele de identificare electronică 
ar trebui să respecte 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 date1, care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal efectuată în statele 
membre în temeiul prezentului 
regulament, sub supravegherea 
autorităților competente din statele 
membre, în special a autorităților publice 
independente desemnate de statele 
membre.
__________________
1 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 (JO L 
281, 23.11.1995, p. 31). 

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Raportorul consideră că statele membre trebuie să coopereze, dacă se dorește realizarea unei 
armonizări a domeniului digital.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a permite Comisiei și statelor 
membre să evalueze eficiența 
mecanismului de notificare a încălcărilor 
introdus prin prezentul regulament, ar 
trebui să li se solicite organismelor de 
supraveghere să furnizeze informații 
sintetizate Comisiei și Agenției Europene 
pentru Securitatea Rețelelor Informatice și 
a Datelor (ENISA).

(30) Pentru a permite Comisiei și statelor 
membre să evalueze eficiența 
mecanismului de notificare a încălcărilor 
introdus prin prezentul regulament, ar 
trebui să li se solicite organismelor de 
supraveghere să furnizeze informații 
sintetizate Agenției Europene pentru 
Securitatea Rețelelor Informatice și a 
Datelor (ENISA).

Justificare

Raportorul consideră că raportarea trebuie făcută către un singur punct de contact.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a completa anumite aspecte 
tehnice detaliate ale prezentului 
regulament într-o manieră flexibilă și 
rapidă, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

eliminat
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privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește interoperabilitatea identificării 
electronice, măsurile de securitate 
solicitate din partea prestatorilor de 
servicii de asigurare a încrederii, 
organismele independente recunoscute 
responsabile de auditarea prestatorilor de 
servicii, listele sigure, cerințele referitoare 
la nivelurile de securitate a semnăturilor 
electronice, cerințele certificatelor 
calificate pentru semnături electronice și 
validarea și păstrarea lor, organismele 
responsabile de certificarea dispozitivelor 
de creare a semnăturilor electronice 
calificate, cerințele legate de nivelurile de 
securitate a sigiliilor electronice și de 
certificatele calificate pentru sigilii 
electronice și interoperabilitatea între 
serviciile de distribuție. Este deosebit de 
important ca, pe parcursul activităților 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

Justificare

Raportorul consideră că acest lucru trebuie realizat înainte de intrarea în vigoare a 
regulamentului și nu prin acte delegate, conform și următorului amendament. Considerentul 
devine caduc.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Prezentul regulament stabilește 
condițiile în care statele membre recunosc 
și acceptă mijloacele de identificare 
electronică ale oricărei entități, persoane
fizice sau juridice care intră sub incidența 
unui sistem notificat de identificare 
electronică al unui alt stat membru.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 9
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, în 
numele sau sub responsabilitatea sau 
supravegherea statelor membre.

Justificare

Raportorul consideră că statele membre ar trebui să fie în măsură să externalizeze 
identificările electronice interoperabile către terți doar dacă aceștia sunt supravegheați de 
către statele membre.

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezentul regulament se aplică 
prestatorilor de servicii de asigurare a 
încrederii stabiliți în Uniune.
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Justificare

Raportorul ține să se specifice faptul că regulamentul abordează două aspecte diferite.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „certificat” înseamnă o atestare 
electronică care face legătura între datele 
de validare a semnăturilor sau sigiliilor 

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

electronice ale unei entități, persoane fizice 
sau, respectiv, juridice și certificat și 
confirmă acele date ca fiind ale persoanei 
respective;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

12. „serviciu de asigurare a încrederii” 
înseamnă orice serviciu electronic care 
constă, printre altele, 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;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „creatorul unui sigiliu” înseamnă o 19. „creatorul unui sigiliu” înseamnă o 
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persoană juridică care creează un sigiliu 
electronic;

entitate sau o persoană juridică sau fizică
care creează un sigiliu electronic;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

31a. „încălcarea securității datelor cu 
caracter personal” înseamnă distrugerea, 
pierderea, modificarea, divulgarea 
neautorizată sau accesul neautorizat la 
datele cu caracter personal transmise, 
stocate sau prelucrate în alt mod, care au 
loc accidental sau ilegal;

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 emise de către, în numele sau sub 
responsabilitatea sau supravegherea
statului membru care notifică;

Justificare

Raportorul consideră că statele membre ar trebui să fie în măsură să externalizeze 
identificările electronice interoperabile către terți doar dacă aceștia sunt supravegheați de 
către statele membre.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

că datele de identificare a persoanelor sunt 
atribuite fără ambiguitate entității sau
persoanei fizice sau juridice menționate la 
articolul 3 alineatul (1);

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) cu excepția cazului în care furnizorul 
de identitate poate dovedi că nu a acționat 
cu neglijență, acesta își asumă 
răspunderea pentru:

Justificare

Raportorul consideră că statele membre ar trebui să fie în măsură să externalizeze 
identificările electronice interoperabile către terți pentru a favoriza competiția.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) statul membru care notifică își asumă 
responsabilitatea pentru instituirea unui 
mecanism de supraveghere a furnizorului 
de identitate și pentru supraveghere și 
raportare în conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament.

Justificare

Raportorul recunoaște că statele membre trebuie să aibă un control mai ferm asupra 
furnizorilor de identitate pentru a asigura încrederea reciprocă între statele membre.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) o descriere a sistemului de identificare 
electronică notificat, precum și nivelul de 
securitate;

Justificare

Raportorul consideră că este necesară integrarea unui nivel de securitate în modelul de 
interoperabilitate pentru asigurarea încrederii reciproce.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Prelucrarea și protejarea datelor cu 

caracter personal
(1) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată de sistemele de 
identificare electronică se realizează în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE.
(2) Această prelucrare trebuie să fie 
corectă și legală și să se limiteze strict la 
datele minime necesare pentru emiterea și 
menținerea unui certificat sau pentru 
prestarea unui serviciu de identificare 
electronică.
(3) Datele personale sunt păstrate într-o 
formă care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioadă care nu 
depășește perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor pentru care sunt prelucrate 
datele cu caracter personal.
(4) Sistemele de identificare electronică 
garantează confidențialitatea și 
integritatea datelor referitoare la 
persoana căreia îi este furnizat serviciul 
de asigurare a încrederii.
(5) Fără să aducă atingere efectului 
juridic acordat pseudonimelor în temeiul 
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legislației naționale, statele membre nu 
împiedică indicarea în certificatele pentru 
semnăturile electronice a unui pseudonim 
în loc de numele semnatarului.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Cerința privind identificarea electronică se aplică indiferent de mijloacele utilizate și ar 
trebui să fie neutră în ceea ce privește tehnologiile de identificare actuale și viitoare.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia stabilește, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, modalitățile 
necesare pentru a facilita cooperarea între 
statele membre menționate la alineatul (1), 
în vederea stimulării unui nivel ridicat de 
încredere și securitate corespunzător 
gradului de risc. Actele respective de 
punere în aplicare se referă, în special, la 
schimbul de informații, de experiență și de 
bune practici privind sistemele de 
identificare electronică, evaluarea inter 
pares a sistemelor de identificare 
electronică notificate și examinarea 

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

examinarea evoluțiilor relevante care au 
loc în sectorul identificării electronice de 
către autoritățile competente ale statelor 
membre. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 39 alineatul (2).

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Cerințele de securitate aplicabile 

sistemelor de identificare electronică
(1) Sistemele de identificare electronică 
iau măsurile tehnice și organizatorice 
corespunzătoare pentru a gestiona 
riscurile pentru securitatea serviciilor de 
identificare electronică pe care le 
prestează. Având în vedere stadiul actual 
al tehnologiei, aceste măsuri garantează 
că nivelul securității este corespunzător 
gradului de risc. În special, se iau măsuri 
pentru a preveni și minimiza impactul 
incidentelor legate de securitate și pentru 
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a informa părțile interesate cu privire la 
efectele negative ale oricăror incidente.
Sistemele de identificare electronică 
prezintă organismului de supraveghere, 
după un incident, raportul unui audit 
privind securitatea efectuat de un 
organism independent recunoscut pentru 
a confirma faptul că au fost luate măsuri 
de securitate corespunzătoare.
(2) Sistemele de identificare electronică 
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 
datelor cu caracter personal care are un 
impact semnificativ asupra serviciului de 
identificare electronică prestat și asupra 
datelor cu caracter personal păstrate de 
acesta.
După caz, în special dacă o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal se 
referă la două sau mai multe state 
membre, organismul de supraveghere 
competent informează organismele de 
supraveghere din celelalte state membre. 
Organismul de supraveghere competent 
poate, de asemenea, să informeze publicul 
sau să solicite sistemului de identificare 
electronică să facă acest lucru, în cazul în 
care consideră că dezvăluirea încălcării 
servește interesului public.
(3) O dată pe an, organismul de 
supraveghere al fiecărui stat membru 
furnizează ENISA un rezumat al 
notificărilor încălcărilor primite de la 
sistemele de identificare electronică.
(4) În scopul punerii în aplicare a 
alineatelor (1) și (2), organismul de 
supraveghere competent are competența 
de a emite instrucțiuni obligatorii pentru 
prestatorii de servicii de identificare 
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electronică.
(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
38, privind definirea mai precisă a 
măsurilor menționate la alineatul (1).
(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).

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8b
Dreptul la informare și acces al 

utilizatorilor la sistemele de identificare 
electronică

Sistemele de identificare electronică 
furnizează persoanelor vizate informații 
cu privire la colectarea, comunicarea și 
păstrarea datelor acestora, precum și cu 
privire la mijloacele de acces la datele lor, 
în conformitate cu articolul 10 din 
Directiva 95/46/CE.

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Un prestator de servicii de asigurare a 
încrederii este răspunzător, în temeiul 
legislației naționale, pentru orice daune 
cauzate unei entități, persoane fizice sau 
juridice din cauza nerespectării obligațiilor 



PE504.331v02-00 18/32 AD\942897RO.doc

RO

alineatul (1), cu excepția cazului în care 
prestatorul de servicii de asigurare a 
încrederii poate dovedi că nu a acționat cu 
neglijență.

prevăzute la articolul 15 alineatul (1), cu 
excepția cazului în care prestatorul de 
servicii de asigurare a încrederii poate 
dovedi că nu a acționat cu neglijență.

Justificare

Raportorul consideră că răspunderea merge prea departe.

Amendamentul 30
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 colectarea și prelucrarea corecte și 
legale în conformitate cu Directiva 
95/46/CE.

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii prelucrează datele cu caracter 
personal în conformitate cu Directiva 
95/46/CE. Această prelucrare este limitată 
strict la datele minime necesare pentru 
emiterea și menținerea unui certificat sau 
pentru prestarea unui serviciu de asigurare 
a încrederii.

(2) Prestatorii de servicii de asigurare a 
încrederii și organismele de supraveghere 
colectează și prelucrează datele cu caracter 
personal în conformitate cu Directiva 
95/46/CE. Această colectare și prelucrare 
este limitată strict la datele personale 
minime necesare pentru emiterea și 
menținerea unui certificat sau pentru 
prestarea unui serviciu de asigurare a 
încrederii.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
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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 asigură confidențialitatea și 
integritatea datelor referitoare la persoana 
căreia îi este furnizat serviciul de asigurare 
a încrederii.

Justificare

În opinia raportorului, prestatorii de servicii de asigurare a încrederii nu pot să garanteze 
integritatea datelor furnizate de utilizator – aceștia pot cel mult să asigure protecția datelor 
furnizate.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Dreptul de acces și de informare pentru 

utilizatorii serviciilor de asigurare a 
încrederii

Serviciile de asigurare a încrederii 
furnizează persoanelor vizate informații 
cu privire la colectarea, comunicarea și 
păstrarea datelor acestora, precum și cu 
privire la mijloacele de acces la datele lor, 
în conformitate cu articolul 10 din 
Directiva 95/46/CE.

Amendamentul 34

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 

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



PE504.331v02-00 20/32 AD\942897RO.doc

RO

persoanele cu handicap ori de câte ori este 
posibil.

persoanele cu handicap.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Cooperarea cu autoritățile pentru 

protecția datelor 
Statele membre se asigură că organismele 
de supraveghere prevăzute la articolul 13 
cooperează cu autoritățile pentru 
protecția datelor din statele membre, 
desemnate în conformitate cu articolul 28 
din Directiva 95/46/CE, în scopul de a le 
permite să asigure respectarea normelor 
naționale de protecție a datelor adoptate 
în temeiul Directivei 95/46/CE.

Amendamentul 36
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).

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare, în conformitate 
cu articolul 39, cu privire la definiția 
procedurilor aplicabile sarcinilor 
menționate la alineatul (2).

Justificare

Raportorul consideră că este necesară modificarea articolului 13 alineatul (5), din motive de 
claritate.

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Raportorul consideră că un prestator de servicii de asigurare a încrederii ar trebui să fie 
obligat să realizeze un audit după apariția unui incident, pentru a evita repetarea sa în viitor.

Amendamentul 38
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 competent 
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.

Justificare

Conform modificării la articolul 15 alineatul (1).

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Raportorul consideră că este inutilă raportarea către mai mult de un singur punct de 
referință.

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Raportorul consideră că este inutilă auditarea anuală, complicată și costisitoare, atâta timp 
cât prestatorul calificat de servicii de asigurare a încrederii a dovedit în prealabil că 
respectă dispozițiile regulamentului.

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Raportorul consideră că trebuie clarificat dacă serviciile de asigurare a încrederii au fost 
aprobate sau dacă sunt în așteptarea confirmării conformității, din motive legate de 
securitate.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dacă verificarea dă naștere unor concluzii 
pozitive, organismul de supraveghere 
indică statutul de calificat al prestatorilor 
de servicii calificați și al serviciilor 
calificate de asigurare a încrederii pe care 
aceștia le prestează în listele sigure, în 
termen de cel mult 30 de zile de la 
notificare, în conformitate cu alineatul (1).

Justificare

O lună nu este un cadru suficient de precis – pot exista diferențe de cel puțin trei zile.

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei, fără 
întârzieri nejustificate, informații cu privire 
la organismul responsabil pentru 
instituirea, menținerea și publicarea listelor 
sigure naționale și detalii despre locul unde 
sunt publicate aceste liste, certificatul 
utilizat pentru semnarea sau sigilarea 
listelor sigure și orice modificări ale 
acestora.

(3) Statele membre notifică Comisiei, fără 
întârzieri nejustificate, informații cu privire 
la organismul responsabil pentru 
instituirea, menținerea și publicarea listelor 
sigure naționale și detalii despre locul unde 
sunt publicate aceste liste, certificatul 
utilizat pentru validarea semnăturii sau 
sigiliul aplicat listelor sigure și orice 
modificări ale acestora.

Justificare

Nu se poate semna cu un certificat sau cu un sigiliu; acestea pot fi doar validate.
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Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Raportorul consideră că aceasta ar trebui să fie de competența organismului de 
supraveghere, nu a Comisiei.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Sistemele trebuie modificate în timp, pentru a permite actualizarea lor, lucru ce ar trebui 
permis în opinia raportorului.

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) necesitatea respectării prevăzută la 
litera (b) nu limitează capacitatea 
sistemelor naționale de identificare de a 
permite eliberarea de la distanță a 
identificării electronice, în urma unei 
verificări prealabile a aparenței fizice;

Justificare

Raportorul consideră că ar trebui să se permită statelor membre să emită sisteme de 
identificare electronică în urma unei verificări prealabile. 

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) pune la dispoziția publicului politica 
sa de protecție a datelor, indicând 
autoritatea de protecție a datelor 
competentă pentru supravegherea 
acesteia.

Amendamentul 49
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 

(4) Dacă se solicită o semnătură electronică 
cu un nivel de securitate sub cel definit 
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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.

necesar 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.

Justificare

Raportorul consideră că nivelul de securitate ar trebui definit prin acte de punere în aplicare, 
după cum se prevede la articole 7 și 8.

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

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.

(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 
securitate mai ridicat decât cel al 
semnăturii electronice calificate.

Justificare

Cuvântul „asigurare” e inutil.

Amendamentul 51
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
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Justificare

Raportorul consideră că o definiție atât de importantă nu ar trebui dată în actele delegate, ci 
ar trebui prevăzută la anexa I.

Amendamentul 52
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 
a securității.

(4) Dacă se solicită un nivel de securitate 
al 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.

Justificare

Cuvântul „asigurare” este inutil, modificarea vizează asigurarea consecvenței cu 
amendamentele anterioare.

Amendamentul 53
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 oferit de un 
organism din sectorul public un sigiliu 
electronic la un nivel de securitate mai 
ridicat decât cel al sigiliilor electronice 
calificate.

Justificare

Cuvântul „asigurare” este inutil, modificarea vizează asigurarea consecvenței cu 
amendamentele anterioare.
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Amendamentul 54
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 
electronice menționate la alineatul (4).

eliminat

Justificare

Raportorul consideră că acest lucru trebuie prevăzut în regulament (anexa III), iar nu în 
actele delegate.

Amendamentul 55
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 stabilește, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, numere de 
referință ale standardelor pentru nivelurile 
de securitate definite în anexa III a
sigiliilor electronice. Conformitatea cu 
nivelul de securitate definit în anexa III
este presupusă atunci când un sigiliu 
electronic îndeplinește standardele 
respective. Actele de punere în aplicare 
sunt adoptate în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 39 
alineatul (2). Comisia publică actele 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Justificare

Conform eliminării alineatului (6).
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Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.

(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 8a alineatul (5), 
articolul 15 alineatul (5), articolul 16 
alineatul (5), articolul 21 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 25 
alineatul (2), articolul 27 alineatul (2), 
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.

(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 8a alineatul (5), articolul 15 
alineatul (5), articolul 16 alineatul (5), 
articolul 21 alineatul (4), articolul 23 
alineatul (3), articolul 25 alineatul (2), 
articolul 27 alineatul (2), 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.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, (4) De îndată ce adoptă un act delegat, 



PE504.331v02-00 30/32 AD\942897RO.doc

RO

Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(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 8a alineatul (5), articolului 15 
alineatul (5), articolului 16 alineatul (5), 
articolului 21 alineatul (4), articolului 23 
alineatul (3), articolului 25 alineatul (2), 
articolului 27 alineatul (2), 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.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele confidențiale în sensul articolului 
8 din Directiva 95/46/CE nu sunt 
procesate.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera b – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele confidențiale în sensul articolului 
8 din Directiva 95/46/CE nu sunt 
procesate.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – litera b – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele confidențiale în sensul articolului 
8 din Directiva 95/46/CE nu sunt 
procesate.
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