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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning vedrører den gensidige anerkendelse af dels anmeldte elektroniske 
identifikationsordninger og dels elektroniske tillidstjenester. 

Det skal supplerende de eksisterende lovgivningsrammer og navnlig skabe en ramme for 
elektroniske transaktioner på tværs af landegrænser og sektorer, som sikrer retssikkerhed og 
et pålideligt sikkerhedsniveau. Forslaget skal også ses i lyset af akten for det indre marked I 
og udgør i denne henseende en af de tolv nøgleforanstaltninger til at skabe vækst og øge 
tilliden til det indre marked.

Ordføreren ønsker at fremsætte følgende bemærkninger:

Ordføreren støtter Kommissionens forslag til retsakt og valget af en forordning frem for et 
direktiv, nemlig direktiv 99/93/EF, som kun omfattede elektroniske signaturer, og som ikke 
har haft de forventede virkninger. 

Ordføreren tilslutter sig de generelle mål i forslaget til forordning, som skal supplere det 
digitale indre marked. I denne henseende styrker teksten i betydelig grad retssikkerheden i 
forbindelse med tillidstjenester, som er en nødvendig forudsætning for at øge de elektroniske 
transaktioner og navnlig de grænseoverskridende elektroniske transaktioner. 

Teksten bidrager med merværdi, ikke blot for de nationale myndigheder i kraft af udviklingen 
af e-forvaltning, men også for virksomhederne i kraft af f.eks. større mulighed for at få 
adgang til offentlige indkøbsprocedurer online og endelig for enkeltpersoner, der ikke længere 
vil være nødt til at rejse og bære udgifterne ved f.eks. at blive indskrevet på et universitet 
langt fra deres hjem.

Ordføreren er bevidst om, at markedet for tillidstjenester er i vækst, og at det i det kommende 
årti vil gennemgå en betydelig udvikling, og støtter tekstens underliggende teknologisk 
neutrale tilgang.

Ordføreren ønsker ikke desto mindre at minde om, at problematikken vedrørende digital 
identitet er kompleks. En tilgang, der fremmer interoperable nationale digitale identiteter, er 
nødvendig, men det må ikke ske på bekostning af sikkerhedskravene til 
informationssystemerne og de grundlæggende principper for respekt for og beskyttelse af 
privatlivets fred, som er en forudsætning for opbygningen af tillid til det digitale miljø.

Derfor foreslår ordføreren, at der indføres forskellige sikkerhedsniveauer som en nødvendig 
forudsætning for indførelsen af princippet om gensidig anerkendelse. På den måde vil der 
ligeledes blive sikret et minimumssikkerhedsniveau, som vil øge onlinesikkerheden.

For så vidt angår det ansvar, der påhviler tillidstjenesteydere, mener ordføreren, at det kun bør 
påhvile kvalificerede tillidstjenesteydere, jf. direktiv 99/93/EF. 

For så vidt angår tilsyn, glæder ordføreren sig over bestemmelserne i kapitel III, afdeling 2, i 
forslaget til forordning. Med henblik på at lette de tilsynsopgaver, der påhviler 
tilsynsorganerne, og sikre et minimum af konsekvens i retsvirkningerne for ikke-kvalificerede 
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tillidstjenesteydere ønsker ordføreren at indføre en forpligtelse for ikke-kvalificerede 
tillidstjenesteydere til at anmelde, at de har til hensigt at udbyde en tillidstjeneste. 

Idet forslaget til forordning pålægger kvalificerede tillidstjenesteydere adskillige tilsyns- og 
sikkerhedskrav, foreslår ordføreren i en ny artikel at indføre et "EU"-tillidsmærke. Dette
mærke vil kunne anvendes af kvalificerede tillidstjenesteydere i forbindelse med præsentation 
af og reklame for deres kvalificerede tillidstjenesteydelser, som opfylder kravene i 
forordningen. Dette redskab vil endvidere sikre, at kvalificerede tillidstjenesteydere kan skille 
sig ud i forhold til deres konkurrenter.

Endelig stiller ordføreren, som mener, at forslaget til forordning vil føre til et for stort antal 
delegerede retsakter, en række forslag, som skal begrænse dette antal.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Et af formålene med denne forordning 
er at fjerne de eksisterende hindringer for 
grænseoverskridende brug af elektroniske 
identifikationsmidler, der benyttes i 
medlemsstaterne - som minimum de 
midler, der bruges til at få adgang til 
offentlige tjenester. Det er ikke hensigten 
at gribe ind i de elektroniske 
identitetsforvaltningssystemer og dermed 
forbundne infrastrukturer, der er etableret i 
medlemsstaterne. Målet er at sørge for, at 
der findes sikre elektroniske 
identifikations- og 
autentifikationssystemer, der gør det muligt 
at få adgang til de grænseoverskridende 
onlinetjenester, som medlemsstaterne 
tilbyder.

(11) Et af formålene med denne forordning 
er at fjerne de eksisterende hindringer for 
grænseoverskridende brug af elektroniske 
identifikationsmidler, der benyttes i 
medlemsstaterne - som minimum de 
midler, der bruges til at få adgang til 
offentlige tjenester. Det er ikke hensigten 
at gribe ind i de elektroniske 
identitetsforvaltningssystemer og dermed 
forbundne infrastrukturer, der er etableret i 
medlemsstaterne, men der skal indføres 
forskellige sikkerhedsniveauer, som skal 
garantere fælles minimumskrav til 
sikkerhed. Målet er at sørge for, at der 
findes sikre elektroniske identifikations- og 
autentifikationssystemer, der gør det muligt 
at få adgang til de grænseoverskridende 
onlinetjenester, som medlemsstaterne 
tilbyder.

Or. fr
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Begrundelse

I modsætning til tillidstjenester, der er underlagt fælles sikkerhedskrav, har Kommissionen 
ikke fastlagt fælles sikkerhedskrav til elektronisk identifikation. Ordføreren mener, at 
indførelse af forskellige sikkerhedsniveauer – og således et minimumssikkerhedsniveau – er 
en nødvendig forudsætning for princippet om gensidig anerkendelse og kun kan bidrage til at 
hæve sikkerhedsniveauet i det digitale miljø.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Forordningen bør indeholde visse 
bestemmelser om, hvilke elektroniske 
identifikationsmidler der skal accepteres, 
og hvordan ordningerne bør anmeldes. 
Bestemmelserne bør hjælpe 
medlemsstaterne til at opbygge den 
nødvendige tillid til hinandens elektroniske 
identifikationsordninger og til gensidigt at 
anerkende og acceptere elektroniske 
identifikationsmidler, der er omfattet af de 
anmeldte ordninger. Princippet om 
gensidig anerkendelse og accept bør følges, 
hvis den medlemsstat, der anmelder en 
ordning, opfylder 
anmeldelsesbetingelserne, og hvis 
anmeldelsen har været offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende. Dog bør 
adgangen til disse onlinetjenester og den 
endelige levering af tjenesterne til parter, 
der anmoder herom, afhænge nøje af retten 
til at modtage sådanne tjenester i henhold 
til betingelserne i den nationale lovgivning.

(13) Forordningen bør indeholde visse 
bestemmelser om, hvilke elektroniske 
identifikationsmidler der skal accepteres, 
og hvordan ordningerne bør anmeldes. 
Bestemmelserne bør hjælpe 
medlemsstaterne til at opbygge den 
nødvendige tillid til hinandens elektroniske 
identifikationsordninger og til gensidigt at 
anerkende og acceptere elektroniske 
identifikationsmidler, der er omfattet af de 
anmeldte ordninger. Princippet om 
gensidig anerkendelse og accept bør følges, 
hvis den medlemsstat, der anmelder en 
ordning, opfylder 
anmeldelsesbetingelserne, og hvis 
anmeldelsen, bl.a. med en beskrivelse af 
den anmeldte elektroniske 
identifikationsordning og oplysninger om 
de forskellige sikkerhedsniveauer, har 
været offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende. Dog bør adgangen til 
disse onlinetjenester og den endelige 
levering af tjenesterne til parter, der 
anmoder herom, afhænge nøje af retten til 
at modtage sådanne tjenester i henhold til 
betingelserne i den nationale lovgivning.

Or. fr

Begrundelse

I modsætning til tillidstjenester, der er underlagt fælles sikkerhedskrav, har Kommissionen 
ikke fastlagt fælles sikkerhedskrav til elektronisk identifikation. Ordføreren mener, at 
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indførelse af forskellige sikkerhedsniveauer – og således et minimumssikkerhedsniveau – er 
en nødvendig forudsætning for princippet om gensidig anerkendelse og kun kan bidrage til at 
hæve sikkerhedsniveauet i det digitale miljø.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Det er afgørende, at brud på 
sikkerheden og 
sikkerhedsrisikovurderinger indberettes, så 
de berørte parter får fyldestgørende 
oplysninger i tilfælde af brud på 
sikkerheden eller integriteten.

(29) Det er afgørende, at brud på 
sikkerheden og 
sikkerhedsrisikovurderinger indberettes af 
tillidstjenesteyderne til den kompetente 
tilsynsmyndighed, så de berørte parter får 
fyldestgørende oplysninger i tilfælde af 
brud på sikkerheden eller integriteten.

Or. fr

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) For at opbygge brugernes tillid til 
onlinemiljøet og i højere grad sætte dem i 
stand til at udlede, hvilke kvalificerede 
tillidstjenesteydere der overholder kravene 
i denne forordning, bør der indføres et 
"EU"-tillidsmærke.

Or. fr

Begrundelse

Målet med dette tillidsmærke, som Europa-Parlamentet allerede opfordrede til i sin 
beslutning af 26. oktober 2012 om gennemførelsen af det digitale indre marked, er at opbygge 
brugernes tillid til onlinemiljøet ved at indføre et letgenkendeligt europæisk mærke. I 
overensstemmelse med målet om at hæve sikkerhedsniveauet i forbindelse med 
onlinetillidstjenester bør en kvalificeret tillidstjenesteyder, der overholder kravene i bl.a. 
artikel 19, endvidere kunne opnå dette mærke og en merværdi i forbindelse med e-handel.
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Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Genereringen af elektroniske 
signaturer på afstand, hvor miljøet til 
generering af elektroniske signaturer 
forvaltes af en tillidstjenesteyder i 
underskriverens navn, vil udvikle sig på 
grund af de mange økonomiske fordele. 
Med henblik på at sikre, at disse 
elektroniske signaturer opnår samme 
juridiske anerkendelse som elektroniske 
signaturer, der genereres ved hjælp af et 
miljø, der fuldt ud forvaltes af brugeren, 
skal udbydere, der tilbyder 
signaturtjenester på afstand, dog anvende 
specifikke ledelsesmæssige og 
administrative sikkerhedsprocedurer, 
anvende pålidelige systemer og produkter, 
som navnlig omfatter sikre elektroniske 
kommunikationskanaler, med henblik på 
at sikre et pålideligt miljø for generering 
af elektroniske signaturer og garantere, at 
dette miljø udelukkende er blevet anvendt 
under underskriverens kontrol. I tilfælde 
af en kvalificeret elektronisk signatur 
genereret ved hjælp af et system til 
generering af elektroniske signaturer på 
afstand finder kravene til de kvalificerede 
tillidstjenesteydere i denne forordning 
anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Serversignaturen er en tjeneste, der er udsat for en øget risiko i forhold til andre tjenester, 
men da den har fordele for brugeren og vil udvikle sig, mener ordføreren, at denne tjeneste 
udtrykkeligt skal nævnes, således at det kan sikres, at kontroller i forbindelse med tilsynet 
fokuserer på de sårbarheder, der er forbundet med denne type signatur.

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning fastlægger regler for 
elektronisk identifikation og elektroniske
tillidstjenester til brug for elektroniske 
transaktioner med det formål at sikre, at det 
indre marked kan fungere efter hensigten.

1. Denne forordning fastlægger regler for 
elektronisk identifikation og tillidstjenester 
til brug for elektroniske transaktioner med 
det formål at sikre, at det indre marked kan 
fungere efter hensigten, sikre et højt 
sikkerhedsniveau for 
identifikationsmidler og tillidstjenester og 
opbygge borgernes tillid til det digitale 
miljø.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 3, stk. 1, nr. 12, beskriver tillidstjenester og ikke elektroniske tillidstjenester.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forordningen sikrer fri bevægelighed 
inden for det indre marked for 
tillidstjenester og -produkter, der 
overholder forordningens bestemmelser.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

I artikel 3 defineres "tillidstjenester" og "produkter" (jf. også ordlyden i artikel 4).

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 
elektronisk identifikation, der stilles til 
rådighed af medlemsstaterne, eller på
deres vegne eller under deres ansvar, samt 

1. Denne forordning finder anvendelse på 
elektronisk identifikation udstedt i henhold 
til anmeldelsesbetingelserne i artikel 6 af 
medlemsstaterne eller udstedt af en 
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på tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen.

tillidstjenesteyder på medlemsstaternes
vegne og under deres ansvar.

Or. fr

Begrundelse

Det bør være klart, at forordningens anvendelsesområde, for så vidt angår elektronisk 
identifikation og i overensstemmelse med artikel 6, kun omfatter tjenesteydere, hvis deres 
tjeneste til elektronisk identifikation udstedes på medlemsstatens vegne og under dens ansvar. 
En tjenesteyder kan udbyde en tjeneste til elektronisk identifikation, som ikke skal anmeldes af 
en medlemsstat, og som således ikke skal henhøre under forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen finder ikke anvendelse på 
levering af elektroniske tillidstjenester på 
grundlag af privatretlige frivillige aftaler.

2. Denne forordning finder anvendelse på 
både kvalificerede og ikke-kvalificerede 
tillidstjenesteydere, som er etableret i 
Unionen. Forordningen finder derimod
ikke anvendelse på levering af elektroniske 
tillidstjenester på grundlag af privatretlige 
frivillige aftaler.

Or. fr

Begrundelse

Præciseringen af artikel 2 må dog ikke udelukke tjenesteydere fra anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr.7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kan identificere underskriveren b) den kan garantere, at underskriverens 
identitet er juridisk gyldig

Or. fr
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Begrundelse

Ordet "identificere" er vildledende i betragtning af, at der henvises til elektronisk 
identifikation. Det drejer sig her om en definition af en avanceret elektronisk signatur, der 
henviser til kapitel III "tillidstjenester" i forslaget til forordning.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den genereres ved hjælp af data til 
generering af elektroniske signaturer, som 
underskriveren med en høj grad af tillid 
kan anvende og har fuld kontrol med og

c) den genereres ved hjælp af et system til 
generering af elektroniske signaturer, som 
underskriveren har fuld kontrol med og

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren mener, at denne terminologi er mere hensigtsmæssig i betragtning af ordlyden i 
artikel 22 og 23. Formuleringen "med en høj grad af tillid" giver ikke mening rent juridisk.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "kvalificeret elektronisk signatur": en 
avanceret elektronisk signatur, der er 
genereret af et kvalificeret system til 
generering af elektroniske signaturer og 
baseret på et kvalificeret certifikat for 
elektroniske signaturer

8) "kvalificeret elektronisk signatur": en 
avanceret elektronisk signatur, der er 
genereret af et kvalificeret system til 
generering af elektroniske signaturer og 
baseret på et kvalificeret certifikat for 
elektroniske signaturer udstedt af en 
kvalificeret tillidstjenesteyder

Or. fr

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "forseglende part": en juridisk person, 
der genererer et elektronisk segl

19) "forseglende part": en fysisk eller
juridisk person, der genererer et elektronisk 
segl

Or. fr

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 21 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det genereres ved hjælp af data til 
generering af elektroniske segl, som den 
forseglende part med en høj grad af tillid 
og fuld kontrol kan anvende til at generere 
elektroniske segl, og

c) det genereres ved hjælp af et system til 
generering af elektroniske segl, som den 
forseglende part med en høj grad af tillid 
og fuld kontrol kan anvende til at generere 
elektroniske segl, og

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren mener, at denne terminologi er mere hensigtsmæssig i betragtning af ordlyden i 
artikel 22 og 23.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22) "kvalificeret elektronisk segl": et 
avanceret elektronisk segl, der er genereret 
af et kvalificeret system til generering af 
elektroniske segl og baseret på et 
kvalificeret certifikat for elektroniske segl

22) "kvalificeret elektronisk segl": et 
avanceret elektronisk segl, der er genereret 
af et kvalificeret system til generering af 
elektroniske segl og baseret på et 
kvalificeret certifikat for elektroniske segl
udstedt af en kvalificeret 
tillidstjenesteyder

Or. fr
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Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28) "elektronisk leveringstjeneste": en 
tjeneste, der gør det muligt at sende data 
ad elektronisk vej og dokumenterer 
behandlingen af de sendte data, herunder 
leverer bevis for afsendelse og modtagelse 
af dataene, og som beskytter de sendte 
data mod tab, tyveri, beskadigelse og 
uautoriseret ændring

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidig anerkendelse og accept Gensidig anerkendelse

Or. fr

Begrundelse

Anerkendelse og accept er to særskilte juridiske begreber, hvis retsvirkninger er forskellige. I 
betragtning af de følsomme data, der indgår i den elektroniske identifikationsproces, mener 
ordføreren ikke, at de to begreber systematisk skal kædes sammen. Ændringsforslaget gælder 
samtlige forekomster af ordene "accept" eller "accepteret/accepteres".

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis kræves 

Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis kræves 
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elektronisk identifikation ved hjælp af et 
elektronisk identifikationsmiddel og 
autentifikation som forudsætning for 
adgang til en onlinetjeneste, skal ethvert 
elektronisk identifikationsmiddel, der er 
udstedt i en anden medlemsstat og omfattet 
af en ordning, der er opført i den liste, som 
Kommissionen offentliggør efter 
proceduren i artikel 7, anerkendes og 
accepteres med henblik på adgang til denne 
tjeneste.

elektronisk identifikation ved hjælp af et 
elektronisk identifikationsmiddel og 
autentifikation som forudsætning for 
adgang til en onlinetjeneste, skal ethvert 
elektronisk identifikationsmiddel, der er 
udstedt i en anden medlemsstat og omfattet 
af en ordning, der er opført i den liste, som 
Kommissionen offentliggør efter 
proceduren i artikel 7, og hvis 
sikkerhedsniveau er det samme eller 
højere end det sikkerhedsniveau, der 
kræves for at få adgang til tjenesten,
anerkendes og accepteres med henblik på 
adgang til denne tjeneste.

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren ønsker at indføre flere eksplicitte henvisninger i forordningen til de forskellige 
sikkerhedsniveauer ved at gøre anerkendelse af elektroniske identifikationsmidler betinget af 
tilsvarende sikkerhedsniveauer.

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
der gratis og til enhver tid stilles en 
autentifikationsmulighed til rådighed 
online, så enhver modtagerpart kan 
validere de personidentifikationsdata, som 
vedkommende har modtaget i elektronisk 
form. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
parter, der er hjemmehørende uden for 
deres område, og som vil gennemføre en 
sådan autentifikation, specifikke tekniske 
krav. Hvis troværdigheden af en anmeldt 
identifikationsordning eller en 
autentifikationsmulighed helt eller delvis 
kompromitteres, skal medlemsstaten 
omgående suspendere eller tilbagekalde 
identifikationsordningen eller 
autentifikationsmuligheden eller de 
kompromitterede dele og underrette de 

d) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
der til enhver tid og til en pris, der ikke 
overstiger kostprisen, stilles en 
autentifikationsmulighed til rådighed 
online, så enhver modtagerpart kan 
validere de personidentifikationsdata, som 
vedkommende har modtaget i elektronisk 
form. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
parter, der er hjemmehørende uden for 
deres område, og som vil gennemføre en 
sådan autentifikation, specifikke tekniske 
krav. Hvis troværdigheden af en anmeldt 
identifikationsordning eller en 
autentifikationsmulighed helt eller delvis 
kompromitteres, skal medlemsstaten 
omgående suspendere eller tilbagekalde 
identifikationsordningen eller 
autentifikationsmuligheden eller de 
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øvrige medlemsstater og Kommissionen 
herom i henhold til artikel 7

kompromitterede dele og underrette de 
øvrige medlemsstater og Kommissionen 
herom i henhold til artikel 7

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren mener, at kravet om gratis tilrådighedsstillelse vil virke afskrækkende på 
potentielle udviklere af autentifikationsprojekter.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) autentifikationsmuligheden, jf. litra d). ii) autentifikationsmetoderne, jf. litra d).

Or. fr

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af den anmeldte 
elektroniske identifikationsordning

a) en beskrivelse af den anmeldte 
elektroniske identifikationsordning, 
navnlig oplysninger om de forskellige 
sikkerhedsniveauer

Or. fr

Begrundelse

I modsætning til tillidstjenester, der er underlagt fælles sikkerhedskrav, har Kommissionen 
ikke fastlagt fælles sikkerhedskrav til elektronisk identifikation. Ordføreren mener, at 
indførelse af forskellige sikkerhedsniveauer – og således et minimumssikkerhedsniveau – er 
en nødvendig forudsætning for princippet om gensidig anerkendelse og kun kan bidrage til at 
hæve sikkerhedsniveauet i det digitale miljø.
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Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) oplysning om, hvem der forvalter
registreringen af de entydige 
personidentifikatorer

c) oplysning om, hvem der er ansvarlig for 
forvaltningen af registreringen af de 
entydige personidentifikatorer

Or. fr

Begrundelse

For at forhindre en for omfattende overførsel af ubetydelige data foreslår ordføreren, at 
medlemsstaterne udelukkende skal forelægge oplysninger om de personer, der er ansvarlige 
for registreringen af de entydige personidentifikatorer.

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af
autentifikationsmuligheden

d) en beskrivelse af
autentifikationsmetoderne og især 
mindstekravene til sikkerhedsniveauet

Or. fr

Begrundelse

I modsætning til tillidstjenester, der er underlagt fælles sikkerhedskrav, har Kommissionen 
ikke fastlagt fælles sikkerhedskrav til elektronisk identifikation. Ordføreren mener, at 
indførelse af forskellige sikkerhedsniveauer – og således et minimumssikkerhedsniveau – er 
en nødvendig forudsætning for princippet om gensidig anerkendelse og kun kan bidrage til at 
hæve sikkerhedsniveauet i det digitale miljø.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen modtager en 
anmeldelse efter udløbet af den periode, 

3. Hvis Kommissionen modtager en 
anmeldelse efter udløbet af den periode, 
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der er fastsat i stk. 2, ændrer den listen 
inden for tre måneder.

der er fastsat i stk. 2, ændrer den listen 
inden for en måned.

Or. fr

Begrundelse

Den frist, som Kommissionen foreslår, er ikke berettiget.

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår, 
formater og procedurer for anmeldelserne i 
medfør af stk. 1 og 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår, 
formater og procedurer for anmeldelserne i 
medfør af stk. 1 og 3 og 
sikkerhedsniveauerne i medfør af stk. 1.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 39, 
stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

I modsætning til tillidstjenester, der er underlagt fælles sikkerhedskrav, har Kommissionen 
ikke fastlagt fælles sikkerhedskrav til elektronisk identifikation. Ordføreren mener, at 
indførelse af forskellige sikkerhedsniveauer – og således et minimumssikkerhedsniveau – er 
en nødvendig forudsætning for princippet om gensidig anerkendelse og kun kan bidrage til at 
hæve sikkerhedsniveauet i det digitale miljø.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 9 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvar Kvalificerede tillidstjenesteyderes ansvar

Or. fr



PA\932172DA.doc 17/32 PE508.181v01-00

DA

Begrundelse

Ordføreren mener, at ansvaret kun bør påhvile kvalificerede tillidstjenesteydere, jf. direktiv 
1999/93/EF. Det almindelige civilretlige og kontraktmæssige ansvar som fastlagt i de enkelte 
medlemsstaters nationale lovgivning finder anvendelse på ikke-kvalificerede 
tillidstjenesteydere.

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En tillidstjenesteyder er ansvarlig for 
enhver form for direkte skade, der 
forårsages for en fysisk eller juridisk 
person som følge af manglende 
overholdelse af forpligtelserne i artikel 15, 
stk. 1, medmindre tillidstjenesteyderen 
kan bevise, at han ikke har udvist 
forsømmelighed.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren mener, at ansvaret kun bør påhvile kvalificerede tillidstjenesteydere, jf. direktiv 
1999/93/EF. Det almindelige civilretlige og kontraktmæssige ansvar som fastlagt i den 
nationale lovgivning finder anvendelse på ikke-kvalificerede tillidstjenesteydere.

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En kvalificeret tillidstjenesteyder er
ansvarlig for enhver form for direkte
skade, der forårsages for en fysisk eller 
juridisk person som følge af manglende 
overholdelse af kravene i denne 
forordning, særlig artikel 19, medmindre 
tillidstjenesteyderen kan bevise, at han ikke 
har udvist forsømmelighed.

2. En kvalificeret tillidstjenesteyder er 
ansvarlig for enhver form for skade, der 
forårsages for en fysisk eller juridisk 
person som følge af manglende 
overholdelse af kravene i denne 
forordning, særlig artikel 19, medmindre 
tillidstjenesteyderen kan bevise, at han har 
handlet med rettidig omhu.

Or. fr
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Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af skader, der kan tilskrives 
den kvalificerede tillidstjenesteyder som 
følge af dennes manglende overholdelse 
af kravene i artikel 19, er den kompetente 
domstol og den gældende lovgivning 
domstolen og lovgivningen i det land, 
hvor skaden er lidt.

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren ønsker at præcisere lovvalget.

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 10 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tillidstjenesteydere fra tredjelande Kvalificerede tillidstjenesteydere fra 
tredjelande

Or. fr

Begrundelse

Eftersom denne artikel kun indfører bestemmelser om kvalificerede tillidstjenesteydere, skal 
titlen ændres.

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kvalificerede tillidstjenester og 
kvalificerede certifikater, der leveres af 
kvalificerede tillidstjenesteydere, som er 

1. Kvalificerede tillidstjenester og 
kvalificerede certifikater, der leveres af 
kvalificerede tillidstjenesteydere, som er 
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hjemmehørende i et tredjeland, skal 
accepteres som kvalificerede tillidstjenester 
og kvalificerede certifikater, der leveres af 
en kvalificeret tillidstjenesteyder, der er 
hjemmehørende i Unionen, hvis de 
kvalificerede tillidstjenester og 
kvalificerede certifikater, der har 
oprindelse i tredjelandet, anerkendes i 
henhold til en aftale mellem Unionen og 
tredjelande eller internationale 
organisationer i overensstemmelse med 
artikel 218 i TEUF.

hjemmehørende i et tredjeland, skal 
accepteres som kvalificerede tillidstjenester 
og kvalificerede certifikater, der leveres af 
en kvalificeret tillidstjenesteyder, der er 
hjemmehørende i Unionen:

a) hvis de kvalificerede tillidstjenester og 
kvalificerede certifikater, der har 
oprindelse i tredjelandet, anerkendes i 
henhold til en aftale mellem Unionen og 
tredjelande eller internationale 
organisationer i overensstemmelse med 
artikel 218 i TEUF
b) hvis de kvalificerede 
tillidstjenesteydelser og de kvalificerede 
certifikater, der udbydes af de 
kvalificerede tillidstjenesteydere, som er 
hjemmehørende i Unionen, i medfør af 
gensidighedsprincippet er anerkendt af 
tredjelandet eller internationale 
organisationer.

Or. fr

Begrundelse

For ikke at straffe de virksomheder, der opfylder sikkerhedskravene i EU, mener ordføreren, 
at artikel 10 bør henvise til gensidighedsprincippet med henblik på anerkendelse af 
kvalificerede tillidstjenesteydere.

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sådanne aftaler, jf. stk. 1, skal sikre, at 
tillidstjenesteyderne i tredjelande eller 
internationale organisationer opfylder de 
krav, der gælder for kvalificerede 

2. Sådanne aftaler, jf. stk. 1, skal sikre, at 
tillidstjenesteyderne i tredjelande eller 
internationale organisationer opfylder de 
krav, der gælder for kvalificerede 
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tillidstjenester og kvalificerede certifikater, 
der leveres af kvalificerede 
tillidstjenesteydere, som er hjemmehørende 
i Unionen, især kravene vedrørende
beskyttelse af personoplysninger, 
sikkerhed og tilsyn.

tillidstjenester og kvalificerede certifikater, 
der leveres af kvalificerede 
tillidstjenesteydere, som er hjemmehørende 
i Unionen, især kravene vedrørende
sikkerheden i forbindelse med de udbudte 
tillidstjenester og tilsynet med 
kvalificerede tillidstjenesteydere.

De pågældende tredjelande sikrer 
tilstrækkelig beskyttelse af 
personoplysninger i overensstemmelse 
med artikel 25, stk. 2, i direktiv 95/46/EF.

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren ønsker at henvise til den del af den europæiske lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger, der præciserer, at tredjelandets beskyttelsesniveau skal være 
tilstrækkeligt, hvilket skal vurderes på grundlag af samtlige de forhold, der har indflydelse på 
en videregivelse eller en serie af videregivelser af oplysninger.

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tillidstjenester og slutbrugerprodukter, der 
bruges til levering af disse tjenester, skal 
være tilgængelige for handicappede, hvor 
som helst det er muligt.

Tillidstjenester og slutbrugerprodukter, der 
bruges til levering af disse tjenester, skal 
være tilgængelige for handicappede, jf.
EU-retten.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen offentliggjorde for nylig et forslag til direktiv om tilgængelighed for 
handicappede, og denne forordning bør henvise til direktivet, når det er vedtaget.

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) statistikker om markedet for c) statistikker om markedet for 
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kvalificerede tillidstjenester og brugen af 
disse, herunder oplysninger om de 
kvalificerede tillidstjenesteydere, de 
kvalificerede tillidstjenester, de udbyder, 
de produkter, de benytter, og en generel 
beskrivelse af deres kunder.

kvalificerede tillidstjenester og brugen af 
disse.

Or. fr

Begrundelse

Ordføreren mener ikke, at disse oplysninger er relevante, og de bør derfor ikke indgå i 
forordningens tekst.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Tilsyn med tillidstjenesteydere

For at lette tilsynsorganets opgaver, jf. 
artikel 13, stk. 2, litra a), anmelder en 
tillidstjenesteyder, der har til hensigt at 
udbyde en kvalificeret tillidstjeneste, dette 
og de tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, den pågældende har 
truffet for at håndtere de 
sikkerhedsmæssige risici i forbindelse 
med de tillidstjenester, den udbyder, til 
tilsynsorganet, jf. artikel 15, stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at lette de tilsynsopgaver, der påhviler tilsynsorganet i forhold til 
tillidstjenesteydere (dvs. ikke-kvalificerede tillidstjenesteydere) og sikre et minimum af 
retsvirkninger for ikke-kvalificerede tillidstjenesteydere ønsker ordføreren at indføre denne 
nye artikel.

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En kvalificeret tillidstjenesteyder, der 
har til hensigt at udbyde en kvalificeret 
tillidstjeneste, skal anmelde dette til 
tilsynsorganet og forelægge tilsynsorganet 
en sikkerhedskontrolrapport, der er 
udfærdiget af et anerkendt uafhængigt 
organ som foreskrevet i artikel 16, stk. 1.
Derefter kan tillidstjenesteyderen begynde 
at udbyde kvalificerede tillidstjenester.

1. En kvalificeret tillidstjenesteyder, der 
har til hensigt at udbyde en kvalificeret 
tillidstjeneste, skal anmelde dette til 
tilsynsorganet og forelægge tilsynsorganet 
en sikkerhedskontrolrapport, der er 
udfærdiget af et anerkendt uafhængigt 
organ som foreskrevet i artikel 16, stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

Fremsendelse af oplysninger til tilsynsorganet betyder ikke nødvendigvis, at den kvalificerede 
tillidstjenesteyder opfylder de krav, den er pålagt. Ordføreren mener således, at 
tillidstjenesteyderen skal have tilsynsorganets accept, inden den får tilladelse til at udbyde en 
kvalificeret tillidstjeneste og tilføjes til positivlisten.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Så snart de relevante dokumenter er 
forelagt for tilsynsorganet i 
overensstemmelse med stk. 1, optages den 
kvalificerede tillidstjenesteyder på de 
positivlister, der er omhandlet i artikel 18, 
med angivelse af, at der er indgivet 
anmeldelse.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Fremsendelse af oplysninger til tilsynsorganet betyder ikke nødvendigvis, at den kvalificerede 
tillidstjenesteyder opfylder de krav, den er pålagt. Ordføreren mener således, at 
tillidstjenesteyderen skal have tilsynsorganets accept, inden den får tilladelse til at udbyde en 
kvalificeret tillidstjeneste og tilføjes til positivlisten.
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Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganet kontrollerer, om den 
kvalificerede tillidstjenesteyder og de 
kvalificerede tillidstjenester, som 
vedkommende udbyder, opfylder kravene i 
denne forordning.

Tilsynsorganet kontrollerer senest 
en måned efter anmeldelsen, jf. artikel 17, 
stk. 1, om den kvalificerede 
tillidstjenesteyder og de kvalificerede 
tillidstjenester, som vedkommende 
udbyder, opfylder kravene i denne 
forordning.

Or. fr

Begrundelse

Da iværksættelsen af en kvalificeret tillidstjeneste fremover suspenderes, indtil tilsynsorganet 
har givet sin udtrykkelige accept, foreslår ordføreren at pålægge denne myndighed en 
svarfrist.

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I bekræftende fald anfører tilsynsorganet
senest en måned efter anmeldelsen, jf. stk. 
1, på positivlisterne, at den pågældende 
tjenesteyder har status som kvalificeret 
tillidstjenesteyder, og at vedkommendes 
tjenester har status som kvalificerede 
tillidstjenester.

I bekræftende fald anfører tilsynsorganet
uden ugrundet ophold på positivlisterne, 
at den pågældende tjenesteyder har status 
som kvalificeret tillidstjenesteyder, og at 
vedkommendes tjenester har status som 
kvalificerede tillidstjenester.

Or. fr

Begrundelse

Da iværksættelsen af en kvalificeret tillidstjeneste fremover suspenderes, indtil 
kontrolrapporten er bekræftet, må underretningen om resultatet heraf ikke forsinkes unødigt.
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Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 om fastsættelse af arten af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Arten af oplysninger om kvalificerede tillidstjenesteydere bør fastsættes i en 
gennemførelsesretsakt snarere end i en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge tekniske 
specifikationer og formater for positivlister 
med henblik på gennemførelsen af stk. 1 til 
4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 39, 
stk. 2.

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge
oplysningerne i stk. 1, tekniske
specifikationer og formater for positivlister 
med henblik på gennemførelsen af stk. 1 til 
4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 39, 
stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Arten af oplysninger om kvalificerede tillidstjenesteydere bør fastsættes i en 
gennemførelsesretsakt snarere end i en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
"EU"-tillidsmærket

1. Et "EU"-tillidsmærke kan anvendes af 
kvalificerede tillidstjenesteydere i 
forbindelse med præsentation af og 
reklame for deres kvalificerede 
tillidstjenesteydelser, som opfylder 
kravene i denne forordning.
2. Ved at anvende "EU"-tillidsmærket, jf. 
stk. 1, forpligter de kvalificerede 
tillidstjenesteydere sig til at sikre, at deres 
tjenester opfylder samtlige krav i denne 
forordning.
3. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter specifikke 
obligatoriske kriterier for 
præsentationsform, sammensætning, 
størrelse og udformning af "EU"-
tillidsmærket. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, 
stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Målet med dette tillidsmærke, som Europa-Parlamentet allerede opfordrede til i sin 
beslutning af 26. oktober 2012 om gennemførelsen af det digitale indre marked, er at opbygge 
brugernes tillid til onlinemiljøet ved at indføre et letgenkendeligt europæisk mærke. I 
overensstemmelse med målet om at hæve sikkerhedsniveauet i forbindelse med 
onlinetillidstjenester bør en kvalificeret tillidstjenesteyder, der overholder kravene i bl.a. 
artikel 19, endvidere kunne opnå dette mærke og en merværdi i forbindelse med e-handel.

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En elektronisk signatur må ikke nægtes
retlig gyldighed og anerkendelse som 

1. Den elektroniske signatur har retlig 
gyldighed og kan anerkendes som bevis 
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bevis under retssager alene af den grund, 
at den er i elektronisk form.

under retssager, idet der mindes om, at den
kvalificerede elektroniske signatur har et 
højere sikkerhedsniveau end andre typer 
elektroniske signaturer.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der kræves en elektronisk signatur 
med et sikkerhedsniveau, som ligger 
under det niveau, der er forbundet med en 
kvalificeret elektronisk signatur, og 
navnlig hvis en sådan signatur kræves af 
en medlemsstat som forudsætning for 
adgang til en onlinetjeneste, der tilbydes 
af et offentligt organ, på grundlag af en 
passende vurdering af de risici, der er 
forbundet med den pågældende tjeneste, 
skal alle elektroniske signaturer, der har 
mindst samme sikkerhedsniveau, 
anerkendes og accepteres.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I forbindelse med grænseoverskridende 
adgang til en onlinetjenester, der tilbydes 
af et offentligt organ, må medlemsstaterne
ikke kræve en elektronisk signatur med et 
højere sikkerhedsniveau end det, der er 
forbundet med en kvalificeret elektronisk 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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signatur.

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 med det formål at fastsætte de 
forskellige sikkerhedsniveauer for 
elektroniske signaturer, jf. stk. 4.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Eftersom fastsættelsen af de forskellige sikkerhedsniveauer for elektroniske signaturer er et 
centralt element i forordningen, mener ordføreren ikke, at det er hensigtsmæssigt at anvende 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der kræves et elektronisk segl med 
et sikkerhedsniveau, som ligger under det 
niveau, der er forbundet med et 
kvalificeret elektronisk segl, og navnlig 
hvis et sådant segl kræves af en 
medlemsstat som forudsætning for 
adgang til en onlinetjeneste, der tilbydes 
af et offentligt organ, på grundlag af en 
passende vurdering af de risici, der er 
forbundet med den pågældende tjeneste, 
skal alle elektroniske segl, der har mindst 
samme sikkerhedsniveau, accepteres.

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I forbindelse med grænseoverskridende 
adgang til en onlinetjenester, der tilbydes 
af et offentligt organ, må medlemsstaterne
ikke kræve et elektronisk segl med et 
højere sikkerhedsniveau end det, der er 
forbundet med et kvalificeret elektronisk 
segl.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 med det formål at fastsætte de 
forskellige sikkerhedsniveauer for 
elektroniske segl, jf. stk. 4.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Eftersom fastsættelsen af de forskellige sikkerhedsniveauer for elektroniske segl er et centralt 
element i forordningen, mener ordføreren ikke, at det er hensigtsmæssigt at anvende 
delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at specificere, hvilke mekanismer 
til at sende og modtage data via 
elektroniske leveringstjenester der skal 
bruges for at fremme interoperabilitet 
mellem elektroniske leveringstjenester.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter som nævnt i artikel 8, stk. 3, 
artikel 13, stk. 5, artikel 15, stk. 5, artikel 
16, stk. 5, artikel 18, stk. 5, artikel 20, stk. 
6, artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 3, 
artikel 25, stk. 2, artikel 27, stk. 2, artikel
28, stk. 6, artikel 29, stk. 4, artikel 30, stk. 
2, artikel 31, artikel 35, stk. 3 og artikel 37, 
stk. 3, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter som nævnt i artikel 8, stk. 3, 
artikel 13, stk. 5, artikel 15, stk. 5, artikel 
16, stk. 5, artikel 21, stk. 4, artikel 23, stk. 
3, artikel 25, stk. 2, artikel 27, stk. 2, 
artikel 29, stk. 4, artikel 30, stk. 2, artikel 
31 og artikel 37, stk. 3, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. fr

Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 8, stk. 3, artikel 13, stk. 5, 3. Den i artikel 8, stk. 3, artikel 13, stk. 5, 
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artikel 15, stk. 5, artikel 16, stk. 5, artikel
18, stk. 5, artikel 20, stk. 6, artikel 21, stk. 
4, artikel 23, stk. 3, artikel 25, stk. 2, 
artikel 27, stk. 2, artikel 28, stk. 6, artikel
29, stk. 4, artikel 30, stk. 2, artikel 31, 
artikel 35, stk. 3 og artikel 37, stk. 3, 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Afgørelsen får 
virkning fra dagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende eller fra 
en senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

artikel 15, stk. 5, artikel 16, stk. 5, artikel 
21, stk. 4, artikel 23, stk. 3, artikel 25, stk. 
2, artikel 27, stk. 2, artikel 29, stk. 4, 
artikel 30, stk. 2, artikel 31 og artikel 37, 
stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Afgørelsen får 
virkning fra dagen efter offentliggørelsen i 
Den Europæiske Unions Tidende eller fra 
en senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 3, artikel 13, stk. 5, artikel 
15, stk. 5, artikel 16, stk. 5, artikel 18, stk. 
5, artikel 20, stk. 6, artikel 21, stk. 4, 
artikel 23, stk. 3, artikel 25, stk. 2, artikel 
27, stk. 2, artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 
4, artikel 30, stk. 2, artikel 31, artikel 35, 
stk. 3, eller artikel 37, stk. 3, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 3, artikel 13, stk. 5, artikel 
15, stk. 5, artikel 16, stk. 5, artikel 21, stk. 
4, artikel 23, stk. 3, artikel 25, stk. 2, 
artikel 27, stk. 2, artikel 29, stk. 4, artikel 
30, stk. 2, artikel 31 eller artikel 37, stk. 3, 
træder kun i kraft, hvis hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 
inden for en frist på 2 måneder fra 
meddelelsen af den pågældende retsakt til 
Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Denne frist forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.
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Or. fr

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af denne forordning. Den 
første rapport forelægges senest fire år 
efter forordningens ikrafttræden. 
Efterfølgende rapporter forelægges hvert 
fjerde år derefter.

1. Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af denne forordning. Den 
første rapport forelægges senest to år efter 
forordningens ikrafttræden. Efterfølgende 
rapporter forelægges hvert fjerde år 
derefter.

Or. fr

Begrundelse

I lyset af de nye elementer, der indføres med forordningen, og eftersom den finder direkte 
anvendelse i medlemsstaternes nationale lovgivning, mener ordføreren, at den første 
evalueringsrapport skal forelægges senest to år efter forordningens ikrafttræden.

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Denne rapport skal gøre det muligt at 
konstatere, om forordningens 
anvendelsesområde skal ændres for at 
tage hensyn til den teknologiske 
udvikling, markedsudviklingen og den 
juridiske udvikling i medlemsstaterne og 
internationalt, og rapporten skal generelt 
konstatere, om forordningen har gjort det 
muligt at nå de mål, der er fastsat heri for 
opbygningen af tillid til onlinemiljøet. 
Rapporten skal navnlig omfatte en 
evaluering af anvendelsen af artikel 13, 
16 og 19. Rapporten ledsages om 
fornødent af forslag til retsforskrifter.
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Or. fr


