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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een verordening heeft betrekking op de wederzijdse erkenning van 
aangemelde stelsels voor elektronische identificatie enerzijds, en elektronische 
vertrouwensdiensten anderzijds. 

Het voorstel moet een aanvulling zijn op het bestaande rechtskader en moet met name een 
uitgebreid grens- en sectoroverschrijdend EU-kader voor elektronische transacties scheppen 
dat de nodige rechtszekerheid en een betrouwbaar veiligheidsniveau biedt. Dit voorstel past 
eveneens in het kader van de Single Market Act I en vormt in dat verband een van de twaalf 
kernacties om de groei te stimuleren en het vertrouwen in de interne markt te bevorderen.

De rapporteur voor advies wil de volgende opmerkingen maken:

De rapporteur voor advies steunt het tekstvoorstel van de Commissie en de keuze voor een 
verordening in plaats van een richtlijn, aangezien Richtlijn 99/93/EG, die enkel betrekking 
had op elektronische handtekeningen, niet de beoogde resultaten heeft opgeleverd. 

De rapporteur voor advies schaart zich achter de algemene doelstellingen van het voorstel 
voor een verordening, dat moet bijdragen tot de voltooiing van de Europese interne digitale 
markt. Daartoe wordt de rechtszekerheid met betrekking tot vertrouwensdiensten verder 
uitgewerkt in de tekst, wat absoluut noodzakelijk is om elektronische transacties, en met name 
grensoverschrijdende elektronische transacties, te bevorderen. 

De tekst biedt niet alleen een meerwaarde voor nationale overheidsinstellingen, dankzij de 
ontwikkeling van e-governance, maar ook voor bedrijven, die meer mogelijkheden krijgen om 
via het internet toegang te krijgen tot overheidsopdrachten, en voor particulieren, die zich niet 
langer hoeven te verplaatsen of kosten hoeven te maken om zich bijvoorbeeld in te schrijven 
aan een universiteit ver van hun woonplaats.

De rapporteur voor advies is zich bewust van het draagvlak voor vertrouwensdiensten op de 
markt en van het feit dat deze sector het komende decennium nog een enorme ontwikkeling 
zal doormaken en zij steunt daarom de onderliggende benadering van technologische 
onpartijdigheid van deze tekst.

De rapporteur voor advies wenst er evenwel aan te herinneren dat digitale identiteit een 
complex vraagstuk is. Hoewel de bevordering van nationale, interoperabele digitale 
identiteiten onontbeerlijk is, mag een dergelijke aanpak niet ten koste gaan van de 
veiligheidseisen voor informatiesystemen of van de grondbeginselen ten aanzien van de 
eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die absoluut noodzakelijk zijn 
voor het vertrouwen in de digitale omgeving.

De rapporteur stelt daarom voor om verschillende veiligheidsniveaus in te voeren, waaraan 
moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor wederzijdse erkenning. Zo zal er ook 
een minimumveiligheidsniveau worden verzekerd dat de onlineveiligheid ten goede zal 
komen.

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van verleners van vertrouwensdiensten is de 
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rapporteur voor advies van mening dat deze aansprakelijkheid enkel op gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten dient te rusten, in navolging van Richtlijn 99/93/EG. 

Met betrekking tot het toezicht is de rapporteur ingenomen met de bepalingen in afdeling 2 
van hoofdstuk III van het voorstel voor een verordening. Om de toezichtsactiviteiten van de 
toezichthoudende organen te vergemakkelijken en om een minimum aan samenhang tussen de 
rechtsgevolgen van niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten te garanderen, wil de 
rapporteur evenwel voorzien in een meldingsplicht voor niet-gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten die een vertrouwensdienst wensen te initiëren.  

In het voorstel voor een verordening worden talrijke toezichts- en veiligheidseisen opgelegd 
aan gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten. De rapporteur voor advies stelt voor 
om in een nieuw artikel een vertrouwensmerk van de Europese Unie in te voeren. Dat merk 
zou door gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten kunnen worden gebruikt bij het 
aanbieden en adverteren van hun gekwalificeerde vertrouwensdiensten die voldoen aan de 
eisen uit de verordening. Dat instrument zal in aanmerking komende gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten eveneens helpen om zich te onderscheiden van hun 
concurrenten.

Tot slot heeft de rapporteur voor advies, aangezien zij van mening is dat het voorstel voor een 
verordening te veel gedelegeerde handelingen bevat, een reeks voorstellen gedaan om het 
aantal gedelegeerde handelingen te beperken.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een van de doelstellingen van deze 
verordening is het afschaffen van 
bestaande hinderpalen voor het 
grensoverschrijdende gebruik van 
elektronische identificatiemiddelen die in 
de lidstaten worden gebruikt om in ieder 
geval toegang te hebben tot publieke 
diensten. Deze verordening heeft niet tot 
doel om beheersystemen voor 
elektronische identiteit en verwante 
infrastructuren in de lidstaten te 
beïnvloeden. Het doel van deze 
verordening is veilige elektronische 

(11) Een van de doelstellingen van deze 
verordening is het afschaffen van 
bestaande hinderpalen voor het 
grensoverschrijdende gebruik van 
elektronische identificatiemiddelen die in 
de lidstaten worden gebruikt om in ieder 
geval toegang te hebben tot publieke 
diensten. Deze verordening heeft niet tot 
doel om beheersystemen voor 
elektronische identiteit en verwante 
infrastructuren in de lidstaten te 
beïnvloeden, maar is wel gericht op de 
invoering van verschillende 
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identificatie en authenticatie voor de 
toegang tot grensoverschrijdende 
onlinediensten van de lidstaten te 
waarborgen.

veiligheidsniveaus, die een 
gemeenschappelijke zuil van minimale 
veiligheidseisen moeten garanderen. Het 
doel van deze verordening is veilige 
elektronische identificatie en authenticatie 
voor de toegang tot grensoverschrijdende 
onlinediensten van de lidstaten te 
waarborgen.

Or. fr

Motivering

In tegenstelling tot vertrouwensdiensten, waarvoor gemeenschappelijke veiligheidseisen zijn 
vastgelegd, heeft de Commissie geen gemeenschappelijke veiligheidseisen uitgewerkt voor 
elektronische identificatie. De rapporteur is van mening dat de invoering van verschillende 
veiligheidsniveaus – en bijgevolg van een minimaal veiligheidsniveau – een absolute 
voorwaarde is voor het beginsel van wederzijdse erkenning en enkel kan bijdragen tot een 
hoger veiligheidsniveau in de digitale omgeving.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In de verordening worden bepaalde 
voorwaarden opgenomen aan de hand 
waarvan moet worden bepaald welke 
elektronische identificatiemiddelen 
aanvaard worden en hoe de regelingen 
worden aangemeld. Deze helpen de 
lidstaten om het noodzakelijke vertrouwen 
in elkaars elektronische 
identificatieregelingen op te bouwen en om 
elektronische identificatiemiddelen die 
onder hun aangemelde regelingen vallen, 
wederzijds te erkennen en aanvaarden. Het 
beginsel van wederzijdse erkenning en 
aanvaarding is van toepassing als de 
aanmeldende lidstaat voldoet aan de 
voorwaarden voor aanmelding en de 
aanmelding verschenen is in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. De 
toegang tot deze onlinediensten en de 
definitieve bezorging ervan bij de 
aanvrager moeten echter nauw in verband 

(13) In de verordening worden bepaalde 
voorwaarden opgenomen aan de hand 
waarvan moet worden bepaald welke 
elektronische identificatiemiddelen 
aanvaard worden en hoe de regelingen 
worden aangemeld. Deze helpen de 
lidstaten om het noodzakelijke vertrouwen 
in elkaars elektronische 
identificatieregelingen op te bouwen en om 
elektronische identificatiemiddelen die 
onder hun aangemelde regelingen vallen, 
wederzijds te erkennen en aanvaarden. Het 
beginsel van wederzijdse erkenning en 
aanvaarding is van toepassing als de 
aanmeldende lidstaat voldoet aan de 
voorwaarden voor aanmelding, met name 
de beschrijving van het aangemelde stelsel 
voor elektronische identificatie en de 
gegevens met betrekking tot de 
verschillende veiligheidsniveaus, en de 
aanmelding verschenen is in het 
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staan met het recht om zulke diensten te 
ontvangen onder de voorwaarden die 
worden gesteld op grond van nationale 
wetgeving.

Publicatieblad van de Europese Unie. De 
toegang tot deze onlinediensten en de 
definitieve bezorging ervan bij de 
aanvrager moeten echter nauw in verband 
staan met het recht om zulke diensten te 
ontvangen onder de voorwaarden die 
worden gesteld op grond van nationale 
wetgeving.

Or. fr

Motivering

In tegenstelling tot vertrouwensdiensten, waarvoor gemeenschappelijke veiligheidseisen zijn 
vastgelegd, heeft de Commissie geen gemeenschappelijke veiligheidseisen uitgewerkt voor 
elektronische identificatie. De rapporteur is van mening dat de invoering van verschillende 
veiligheidsniveaus – en bijgevolg van een minimaal veiligheidsniveau – een absolute 
voorwaarde is voor het beginsel van wederzijdse erkenning en enkel kan bijdragen tot een 
hoger veiligheidsniveau in de digitale omgeving.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het is van essentieel belang dat 
inbreuken op de veiligheid en 
beoordelingen van de veiligheidsrisico's 
worden gemeld zodat in het geval van een 
dergelijke inbreuk of verlies van integriteit 
de juiste informatie aan de betrokken 
partijen kan worden verstrekt.

(29) Het is van essentieel belang dat 
inbreuken op de veiligheid en 
beoordelingen van de veiligheidsrisico's 
door de verleners van 
vertrouwensdiensten aan de bevoegde 
autoriteit worden gemeld zodat in het 
geval van een dergelijke inbreuk of verlies 
van integriteit de juiste informatie aan de 
betrokken partijen kan worden verstrekt.

Or. fr

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Om het onlinevertrouwen van 



PA\932172NL.doc 7/34 PE508.181v01-00

NL

gebruikers te vergroten en 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten die de eisen van deze 
verordening naleven duidelijker te 
onderscheiden, wordt er een 
vertrouwensmerk van de EU ingevoerd.

Or. fr

Motivering

Dit vertrouwensmerk, waar het Europees Parlement reeds om heeft verzocht in zijn resolutie 
van 26 oktober 2012 inzake het voltooien van de digitale interne markt, is bedoeld om het 
onlinevertrouwen van gebruikers te vergroten door een eenvoudig herkenbaar Europees merk 
in te voeren. Bovendien kunnen gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten die aan de 
eisen uit met name artikel 19 voldoen, in samenhang met de doelstelling om het 
veiligheidsniveau van online vertrouwensdiensten op te krikken, profiteren van dit 
vertrouwensmerk en de toegevoegde waarde die het biedt in de elektronische handel.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) De invoering van elektronische 
handtekeningen op afstand, waarbij de 
omgeving waarin de elektronische 
handtekening wordt aangemaakt namens 
de ondertekenaar wordt beheerd door een 
verlener van vertrouwensdiensten, moet 
verder ontwikkeld worden gezien de 
talrijke economische voordelen ervan. 
Daarbij moet evenwel worden verzekerd 
dat deze elektronische handtekeningen 
dezelfde rechtsgeldigheid krijgen als 
elektronische handtekeningen die zijn 
aangemaakt in een omgeving die volledig 
wordt beheerd door de gebruiker, waarbij 
de verleners van diensten met betrekking 
tot elektronische handtekeningen op 
afstand specifieke veiligheidsprocedures 
moeten toepassen in het kader van het 
beheer en de administratie, en 
betrouwbare systemen en producten 
moeten gebruiken, zoals met name 
beveiligde elektronische 
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communicatiekanalen, om zo de 
betrouwbaarheid van de omgevingen voor 
het aanmaken van elektronische 
handtekeningen te verzekeren en te 
garanderen dat de omgeving wordt 
gebruikt onder de uitsluitende controle 
van de ondertekenaar. Wanneer een 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening die is aangemaakt met een 
middel voor het aanmaken van 
elektronische handtekeningen op afstand, 
zijn de eisen van toepassing waaraan 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten krachtens deze 
verordening zijn onderworpen.

Or. fr

Motivering

Aangezien serverhandtekeningen meer risico's inhouden dan andere diensten maar voordelen 
met zich brengen voor de gebruiker en steeds verder ontwikkeld worden, is de rapporteur van 
mening dat deze diensten expliciet moeten worden vermeld om er zeker van te kunnen zijn dat 
er bij de controles in het kader van het toezicht specifiek wordt gekeken naar de intrinsieke 
kwetsbare punten van dit soort handtekeningen.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt regels vast voor 
elektronische identificatie en elektronische
vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties met het oog op het waarborgen 
van de goede werking van de interne 
markt.

1. Deze verordening stelt regels vast voor 
elektronische identificatie en 
vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties met het oog op het waarborgen 
van de goede werking van de interne 
markt, het garanderen van een hoog 
veiligheidsniveau van elektronische 
identificatiemiddelen en 
vertrouwensdiensten en het versterken 
van het vertrouwen van de burgers in de 
digitale omgeving.

Or. fr



PA\932172NL.doc 9/34 PE508.181v01-00

NL

Motivering

In artikel 3, lid 12, is sprake van vertrouwensdiensten, niet van elektronische 
vertrouwensdiensten.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening waarborgt het vrije 
verkeer in de interne markt van 
vertrouwensdiensten en -producten die aan 
deze verordening voldoen.

4. Deze verordening waarborgt het vrije 
verkeer in de interne markt van 
vertrouwensdiensten en producten die aan 
deze verordening voldoen.

Or. fr

Motivering

In artikel 3 worden de "vertrouwensdiensten" en "producten" gedefinieerd (zie ook de 
formulering van artikel 4).

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
elektronische identificatie die wordt 
verstrekt door, namens of onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten en 
op verleners van vertrouwensdiensten die 
in de Unie zijn gevestigd.

1. Deze verordening is van toepassing op 
elektronische identificatie die 
overeenkomstig de 
aanmeldingsvoorwaarden uit artikel 6 
door de lidstaten of namens of onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten door 
een verlener van vertrouwensdienst wordt 
verstrekt.

Or. fr

Motivering

Er moet duidelijk worden vermeld dat de verordening, wat elektronische identificatie betreft 
en overeenkomstig artikel 6, van toepassing is op dienstverleners voor zover de elektronische 
identificatiedienst die zij verlenen namens of onder verantwoordelijkheid van de lidstaat 
wordt verstrekt. Dienstverleners kunnen namelijk ook elektronische identificatiediensten 



PE508.181v01-00 10/34 PA\932172NL.doc

NL

aanbieden die niet moeten worden aangemeld door een lidstaat en die bijgevolg niet onder 
het toepassingsgebied van de verordening vallen.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is niet van toepassing 
op de verlening van elektronische 
vertrouwensdiensten op basis van 
vrijwillige overeenkomsten op grond van 
het privaatrecht.

2. Deze verordening is van toepassing op 
gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten 
gevestigd in de Unie. Deze verordening is 
evenwel niet van toepassing op de 
verlening van elektronische 
vertrouwensdiensten op basis van 
vrijwillige overeenkomsten op grond van 
het privaatrecht.

Or. fr

Motivering

De verduidelijking bij artikel 2, lid 1, mag dienstverleners niet uitsluiten van het 
toepassingsgebied.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zij maakt het mogelijk de ondertekenaar 
te identificeren;

b) zij maakt het mogelijk de
rechtsgeldigheid van de identiteit van de 
ondertekenaar te garanderen;

Or. fr

Motivering

De term "identificeren" kan tot verwarring leiden aangezien hij verwijst naar elektronische 
identificatie. Hier gaat het om de definitie van een elektronische handtekening, die betrekking 
heeft op het gedeelte "vertrouwensdiensten" (hoofdstuk III) van het voorstel voor een 
verordening. 
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Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zij komt tot stand met gegevens voor het 
aanmaken van elektronische 
handtekeningen die de ondertekenaar, met 
een hoog vertrouwensniveau, onder zijn 
uitsluitende controle kan gebruiken; en

c) zij komt tot stand met behulp van een 
middel voor het aanmaken van 
elektronische handtekeningen die de 
ondertekenaar onder zijn uitsluitende 
controle kan gebruiken; en

Or. fr

Motivering

Deze bewoording wordt door de rapporteur passender geacht, gezien de formulering van de 
artikelen 22 en 23. De bewoording "met een hoog vertrouwensniveau" houdt juridisch geen 
steek.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) "gekwalificeerde elektronische 
handtekening": een geavanceerde 
elektronische handtekening die wordt 
aangemaakt met een gekwalificeerd middel 
voor het aanmaken van elektronische 
handtekeningen en die gebaseerd is op een 
gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische handtekeningen;

8) "gekwalificeerde elektronische 
handtekening": een geavanceerde 
elektronische handtekening die wordt 
aangemaakt met een gekwalificeerd middel 
voor het aanmaken van elektronische 
handtekeningen en die gebaseerd is op een 
gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische handtekeningen en wordt 
verstrekt door een gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten;

Or. fr

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19) "aanmaker van een zegel": een 
rechtspersoon die een elektronisch zegel 
aanmaakt;

19) "aanmaker van een zegel": een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon die 
een elektronisch zegel aanmaakt;

Or. fr

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 21 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het komt tot stand met gebruikmaking 
van gegevens voor het aanmaken van 
elektronische zegels die de aanmaker van 
het zegel met een hoog vertrouwensniveau 
onder zijn controle kan gebruiken voor het 
aanmaken van elektronische zegels; en

c) het komt tot stand met gebruikmaking 
van een middel voor het aanmaken van 
elektronische zegels die de aanmaker van 
het zegel met een hoog vertrouwensniveau 
onder zijn controle kan gebruiken voor het 
aanmaken van elektronische zegels; en

Or. fr

Motivering

Deze bewoording wordt door de rapporteur passender geacht, gezien de formulering van de 
artikelen 22 en 23.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22) "gekwalificeerd elektronisch zegel": 
een geavanceerd elektronisch zegel dat 
aangemaakt is door een gekwalificeerd 
middel voor het aanmaken van 
elektronische zegels en dat gebaseerd is op 
een gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische zegels;

22) "gekwalificeerd elektronisch zegel": 
een geavanceerd elektronisch zegel dat 
aangemaakt is door een gekwalificeerd 
middel voor het aanmaken van 
elektronische zegels en dat gebaseerd is op 
een gekwalificeerd certificaat voor 
elektronische zegels en wordt verstrekt 
door een gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten;
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Or. fr

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28) "dienst voor elektronische bezorging": 
een dienst die het mogelijk maakt om 
gegevens via elektronische middelen te 
verzenden en die bewijs verstrekt ten 
aanzien van het hanteren van de verzonden 
gegevens, met inbegrip van bewijs van het 
verzenden of ontvangen van de gegevens, 
en die de verzonden gegevens beschermt 
tegen het risico van verlies, diefstal, 
beschadiging of eventuele onbevoegde 
wijzigingen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wederzijdse erkenning en aanvaarding Wederzijdse erkenning

Or. fr

Motivering

Erkenning en aanvaarding zij twee verschillende juridische begrippen met bijgevolg 
uiteenlopende rechtsgevolgen. Aangezien er tijdens het elektronische identificatieproces 
gevoelige gegevens worden behandeld, is de rapporteur dan ook van mening dat deze twee 
begrippen niet systematisch aan elkaar gekoppeld mogen worden. Dit amendement is geldig 
telkens wanneer het woord "aanvaarding" of "aanvaard" wordt gebruikt.
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Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een elektronische identificatie 
met gebruikmaking van een elektronisch 
identificatiemiddel en authenticatie vereist 
is op grond van nationale wetgeving of 
gangbare bestuursrechterlijke praktijk om 
onlinetoegang te krijgen tot een dienst, 
moet ieder elektronisch identificatiemiddel 
dat afgegeven is in een andere lidstaat en
dat valt onder een stelsel dat is opgenomen 
in de door de Commissie gepubliceerde 
lijst overeenkomstig de procedure als 
bedoeld in artikel 7 worden erkend en 
aanvaard ten behoeve van het verkrijgen 
van toegang tot deze dienst.

Wanneer een elektronische identificatie 
met gebruikmaking van een elektronisch 
identificatiemiddel en authenticatie vereist 
is op grond van nationale wetgeving of 
gangbare bestuursrechterlijke praktijk om 
onlinetoegang te krijgen tot een dienst, 
moet ieder elektronisch identificatiemiddel 
dat afgegeven is in een andere lidstaat, dat 
valt onder een stelsel dat is opgenomen in 
de door de Commissie gepubliceerde lijst 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 7 en waarvan het 
veiligheidsniveau gelijk aan of hoger is 
dan het vereiste veiligheidsniveau om 
toegang te krijgen tot de dienst worden 
erkend en aanvaard ten behoeve van het 
verkrijgen van toegang tot deze dienst.

Or. fr

Motivering

De rapporteur pleit ervoor om in de verordening vaker uitdrukkelijk te verwijzen naar de 
verschillende veiligheidsniveaus, bijvoorbeeld via een verplichting om elektronische 
identificatiemiddelen met een gelijkwaardig veiligheidsniveau te erkennen.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de aanmeldende lidstaat waarborgt de 
beschikbaarheid van een online-
authenticatiemogelijkheid, op ieder 
moment en gratis, zodat iedere 
afhankelijke partij de ontvangen 
elektronische 
persoonsidentificatiegegevens kan 
valideren; de lidstaten mogen geen 
specifieke technische eisen opleggen aan 

(d) de aanmeldende lidstaat waarborgt de 
beschikbaarheid van een online-
authenticatiemogelijkheid, op ieder 
moment en tegen een prijs die niet hoger 
is dan de aanschaffings- of 
vervaardigingskosten, zodat iedere 
afhankelijke partij de ontvangen 
elektronische 
persoonsidentificatiegegevens kan 
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afhankelijke partijen die buiten hun
grondgebied gevestigd zijn en die een 
dergelijke authenticatie willen uitvoeren. 
Wanneer er inbreuk wordt gepleegd op het 
aangemelde stelsel voor identificatie of de 
authenticatiemogelijkheid of wanneer de 
integriteit ervan deels wordt geschonden, 
moeten de lidstaten onverwijld het 
aangemelde stelsel of de 
authenticatiemogelijkheid of de delen 
waarvan de integriteit geschonden is 
opschorten of intrekken en de andere 
lidstaten en de Commissie overeenkomstig 
artikel 7 op de hoogte stellen;

valideren; de lidstaten mogen geen 
specifieke technische eisen opleggen aan 
afhankelijke partijen die buiten hun 
grondgebied gevestigd zijn en die een 
dergelijke authenticatie willen uitvoeren. 
Wanneer er inbreuk wordt gepleegd op het 
aangemelde stelsel voor identificatie of de 
authenticatiemogelijkheid of wanneer de 
integriteit ervan deels wordt geschonden, 
moeten de lidstaten onverwijld het 
aangemelde stelsel of de 
authenticatiemogelijkheid of de delen 
waarvan de integriteit geschonden is 
opschorten of intrekken en de andere 
lidstaten en de Commissie overeenkomstig 
artikel 7 op de hoogte stellen;

Or. fr

Motivering

Volgens de rapporteur zal het gratis aanbieden van deze mogelijkheid de ontwikkeling van 
authenticatieprojecten remmen.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter e – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de onder d) beschreven 
authenticatiemogelijkheid.

ii) de onder d) beschreven 
authenticatiemodaliteiten.

Or. fr

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een beschrijving van het aangemelde 
stelsel voor elektronische identificatie;

(a) een beschrijving van het aangemelde 
stelsel voor elektronische identificatie en 
informatie over met name de 
verschillende veiligheidsniveaus;
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Or. fr

Motivering

In tegenstelling tot vertrouwensdiensten, waarvoor gemeenschappelijke veiligheidseisen zijn 
vastgelegd, heeft de Commissie geen gemeenschappelijke veiligheidseisen uitgewerkt voor 
elektronische identificatie. De rapporteur is van mening dat de invoering van verschillende 
veiligheidsniveaus – en bijgevolg van een minimaal veiligheidsniveau – een absolute 
voorwaarde is voor het beginsel van wederzijdse erkenning en enkel kan bijdragen tot een 
hoger veiligheidsniveau in de digitale omgeving.

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie over wie de registratie van de 
ondubbelzinnige 
persoonsidentificatiegegevens beheert;

c) informatie over wie verantwoordelijk is 
voor het beheer van de registratie van de 
ondubbelzinnige 
persoonsidentificatiegegevens;

Or. fr

Motivering

Om te vermijden dat er al te veel niet-essentiële gegevens worden doorgegeven, stelt de 
rapporteur voor dat de lidstaten enkel informatie verstrekken over wie verantwoordelijk is 
voor het beheer van de registratie van de ondubbelzinnige persoonsidentificatiegegevens.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een beschrijving van de 
authenticatiemogelijkheid;

(d) een beschrijving van de 
authenticatiemodaliteiten en met name de 
vereiste minimale veiligheidsniveaus;

Or. fr

Motivering

In tegenstelling tot vertrouwensdiensten, waarvoor gemeenschappelijke veiligheidseisen zijn 
vastgelegd, heeft de Commissie geen gemeenschappelijke veiligheidseisen uitgewerkt voor 
elektronische identificatie. De rapporteur is van mening dat de invoering van verschillende 
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veiligheidsniveaus – en bijgevolg van een minimaal veiligheidsniveau – een absolute 
voorwaarde is voor het beginsel van wederzijdse erkenning en enkel kan bijdragen tot een 
hoger veiligheidsniveau in de digitale omgeving.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie een aanmelding 
ontvangt nadat de periode als bedoeld in lid 
2 verstreken is, wijzigt zij de lijst binnen 
drie maanden.

3. Als de Commissie een aanmelding 
ontvangt nadat de periode als bedoeld in lid 
2 verstreken is, wijzigt zij de lijst binnen 
een maand.

Or. fr

Motivering

De termijn die hier door de Commissie wordt voorgesteld, lijkt niet gerechtvaardigd.

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
omstandigheden, formaten en procedures 
van de aanmelding als bedoeld in lid 1 en 3 
definiëren. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

4. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
omstandigheden, formaten en procedures 
van de aanmelding als bedoeld in lid 1 en 3 
en de veiligheidsniveaus als bedoeld in lid 
1 definiëren. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. fr

Motivering

In tegenstelling tot vertrouwensdiensten, waarvoor gemeenschappelijke veiligheidseisen zijn 
vastgelegd, heeft de Commissie geen gemeenschappelijke veiligheidseisen uitgewerkt voor 
elektronische identificatie. De rapporteur is van mening dat de invoering van verschillende 
veiligheidsniveaus – en bijgevolg van een minimaal veiligheidsniveau – een absolute 
voorwaarde is voor het beginsel van wederzijdse erkenning en enkel kan bijdragen tot een 
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hoger veiligheidsniveau in de digitale omgeving.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid van gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten

Or. fr

Motivering

De rapporteur is van mening dat de aansprakelijkheid enkel op gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten dient te rusten, in navolging van Richtlijn 99/93/EG. Niet-
gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten vallen onder de algemene regeling inzake 
burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid zoals vastgelegd in het nationale recht van elke 
lidstaat.

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een verlener van vertrouwensdiensten 
is aansprakelijk voor iedere rechtstreekse 
schade toegebracht aan iedere natuurlijk 
persoon of rechtspersoon wegens verzuim 
om te voldoen aan de in artikel 15, lid 1 
vastgestelde verplichtingen, tenzij de 
verlener van vertrouwensdiensten kan 
bewijzen dat hij niet nalatig heeft 
gehandeld.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De rapporteur is van mening dat de aansprakelijkheid enkel op gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten dient te rusten, in navolging van Richtlijn 99/93/EG. Niet-
gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten vallen onder de algemene regeling inzake 
burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid zoals vastgelegd in het nationale recht.
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Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten is aansprakelijk voor 
iedere rechtstreekse schade toegebracht aan 
ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon 
wegens verzuim om te voldoen aan de in 
deze verordening vastgestelde eisen, in het 
bijzonder in artikel 19, tenzij de 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten kan bewijzen dat hij 
niet nalatig heeft gehandeld.

2. Een gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten is aansprakelijk voor 
iedere rechtstreekse schade toegebracht aan 
ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon 
wegens verzuim om te voldoen aan de in 
deze verordening vastgestelde eisen, in het 
bijzonder in artikel 19, tenzij de 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten kan bewijzen dat hij 
zorgvuldig heeft gehandeld. 

Or. fr

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij schade te wijten aan de 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten, veroorzaakt door de 
niet-naleving van de in artikel 19 
opgesomde eisen, is de rechtbank van het 
land waar de schade werd geleden 
bevoegd en is voorts het recht van dat 
land van toepassing.

Or. fr

Motivering

De rapporteur wil verduidelijken welk recht van toepassing is.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verleners van vertrouwensdiensten uit 
derde landen

Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten uit derde landen

Or. fr

Motivering

In dit artikel worden enkel bepalingen vastgesteld ten aanzien van gekwalificeerde verleners 
van vertrouwensdiensten. De titel dient daarom gewijzigd te worden.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde vertrouwensdiensten en 
gekwalificeerde certificaten die zijn 
verstrekt door in een derde land gevestigde 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden aanvaard als 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten en 
gekwalificeerde certificaten die zijn 
afgegeven door een gekwalificeerde, op het 
grondgebied van de Unie gevestigde 
verlener van vertrouwensdiensten, indien 
de gekwalificeerde vertrouwensdiensten of 
gekwalificeerde certificaten die afkomstig 
zijn uit het derde land erkend worden op 
grond van een overeenkomst tussen de 
Unie en derde landen of internationale 
organisaties overeenkomstig artikel 218 
VWEU.

1. Gekwalificeerde vertrouwensdiensten en 
gekwalificeerde certificaten die zijn 
verstrekt door in een derde land gevestigde 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten worden aanvaard als 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten en 
gekwalificeerde certificaten die zijn 
afgegeven door een gekwalificeerde, op het 
grondgebied van de Unie gevestigde 
verlener van vertrouwensdiensten:

(a) indien de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten of gekwalificeerde 
certificaten die afkomstig zijn uit het derde 
land erkend worden op grond van een 
overeenkomst tussen de Unie en derde 
landen of internationale organisaties 
overeenkomstig artikel 218 VWEU;

(b) op voorwaarde dat de gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten en de 
gekwalificeerde certificaten die worden 
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versterkt door in de Unie gevestigde 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten overeenkomstig het 
wederkerigheidsbeginsel worden erkend 
door de derde landen of de internationale 
organisaties.

Or. fr

Motivering

De rapporteur is van mening dat, om ondernemingen die voldoen aan de veiligheidseisen van 
de EU niet te benadelen, er in artikel 10 moet worden verwezen naar het 
wederkerigheidsbeginsel voor de erkenning van gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met verwijzing naar lid 1 zorgen die 
overeenkomsten ervoor dat de 
voorschriften die gelden voor 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten en 
gekwalificeerde certificaten die zijn 
verstrekt door op het grondgebied van de 
Unie gevestigde gekwalificeerde verleners 
van vertrouwensdiensten zijn nageleefd 
door de in derde landen gevestigde 
verleners van vertrouwensdiensten of door 
internationale organisaties, vooral met 
betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens, veiligheid en toezicht.

2. Met verwijzing naar lid 1 zorgen die 
overeenkomsten ervoor dat de 
voorschriften die gelden voor 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten en 
gekwalificeerde certificaten die zijn 
verstrekt door op het grondgebied van de 
Unie gevestigde gekwalificeerde verleners 
van vertrouwensdiensten zijn nageleefd 
door de in derde landen gevestigde 
verleners van vertrouwensdiensten of door 
internationale organisaties, met name de 
bescherming van persoonsgegevens bij de 
verleende vertrouwensdiensten en het 
toezicht op de gekwalificeerde verleners 
van vertrouwensdiensten
Het derde land in kwestie zorgt voor een 
afdoende bescherming van de 
persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 
25, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG.

Or. fr

Motivering

De rapporteur wil een verwijzing opnemen naar de Europese wetgeving inzake de 
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bescherming van persoonsgegevens, waarin is vastgesteld dat het passend karakter van het 
door een derde land geboden beschermingsniveau wordt beoordeeld met inachtneming van 
alle omstandigheden die op de doorgifte van gegevens of op een categorie gegevensdoorgiften 
van invloed zijn.

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vertrouwensdiensten en 
eindgebruikersproducten die worden 
gebruikt bij de verlening van deze diensten 
worden zo veel mogelijk beschikbaar 
gemaakt voor personen met een handicap.

Vertrouwensdiensten en 
eindgebruikersproducten die worden 
gebruikt bij de verlening van deze diensten 
worden beschikbaar gemaakt voor 
personen met een handicap, zoals bepaald 
in het recht van de Europese Unie.

Or. fr

Motivering

De Commissie heeft onlangs een voorstel voor een richtlijn betreffende toegankelijkheid voor 
personen met een handicap gepubliceerd, waarnaar in deze verordening moet worden 
verwezen zodra de desbetreffende richtlijn is goedgekeurd.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) statistieken over de markt en het gebruik 
van gekwalificeerde vertrouwensdiensten, 
met inbegrip van informatie over 
gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten zelf, de 
gekwalificeerde diensten die zij verlenen, 
de producten die zij gebruiken en de 
algemene beschrijving van hun klanten.

c) statistieken over de markt en het gebruik 
van gekwalificeerde vertrouwensdiensten.

Or. fr

Motivering

De rapporteur is van mening dat deze informatie niet nuttig is en daarom niet in het corpus 
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van de verordening dient voor te komen.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Toezicht op verleners van 

vertrouwensdiensten
Om het toezicht door het 
toezichthoudende orgaan waarvan sprake 
in artikel 13, lid 2, onder a), te 
vergemakkelijken, maken verleners van 
vertrouwensdiensten hun voornemen om 
gekwalificeerde vertrouwensdiensten te 
gaan verlenen kenbaar aan het 
toezichthoudende orgaan en delen zij mee 
welke technische en organisatorische 
maatregelen zij hebben getroffen om de 
risico's met betrekking tot de veiligheid 
van de vertrouwensdiensten die zij leveren 
overeenkomstig artikel 15, lid 1, te 
beheren.

Or. fr

Motivering

De rapporteur wenst dit nieuwe artikel op te nemen om de toezichtsactiviteiten van het 
toezichthoudende orgaan op verleners van vertrouwensdiensten (waarbij het gaat om niet-
gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten) te vergemakkelijken en te voorzien in een 
minimum aan rechtszekerheid voor niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten.

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten melden bij het 
toezichtsorgaan hun voornemen om een 
gekwalificeerde vertrouwensdienst op te 

1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten melden bij het 
toezichtsorgaan hun voornemen om een 
gekwalificeerde vertrouwensdienst op te 
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starten en dienen bij het toezichtsorgaan 
een verslag in van een door een erkend 
onafhankelijk orgaan uitgevoerde 
veiligheidsaudit, zoals bepaald in artikel 
16, lid 1. Gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten kunnen een aanvang 
maken met de verlening van de 
vertrouwensdienst zodra zij de melding en 
het verslag van de veiligheidsaudit bij het 
toezichtsorgaan hebben ingediend.

starten en dienen bij het toezichtsorgaan 
een verslag in van een door een erkend 
onafhankelijk orgaan uitgevoerde 
veiligheidsaudit, zoals bepaald in artikel 
16, lid 1.

Or. fr

Motivering

Het feit dat informatie wordt doorgegeven aan het toezichthoudende orgaan betekent 
geenszins dat de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten aan de nodige eisen heeft 
voldaan. De rapporteur is daarom van mening dat de gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten de goedkeuring van het toezichthoudende orgaan moet krijgen alvorens 
een gekwalificeerde vertrouwensdienst mag worden geïnitieerd en aan de vertrouwenslijst 
mag worden toegevoegd.

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra de desbetreffende documenten 
overeenkomstig lid 1 bij het 
toezichtsorgaan zijn ingediend, worden de 
gekwalificeerde dienstverleners 
opgenomen in de vertrouwenslijsten als
bedoeld in artikel 18, met de vermelding 
dat de aanmelding is ingediend.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het feit dat informatie wordt doorgegeven aan het toezichthoudende orgaan betekent 
geenszins dat de gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten aan de nodige eisen heeft 
voldaan. De rapporteur is daarom van mening dat de gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten de goedkeuring van het toezichthoudende orgaan moet krijgen alvorens 
een gekwalificeerde vertrouwensdienst mag worden geïnitieerd en aan de vertrouwenslijst 
mag worden toegevoegd.
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Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtsorgaan verifieert of de 
gekwalificeerde verlener van 
vertrouwensdiensten en de door hem 
verleende vertrouwensdiensten in 
overeenstemming met de eisen van de 
verordening zijn.

Het toezichtsorgaan verifieert binnen een 
maand na de in artikel 17, lid 1, 
genoemde melding of de gekwalificeerde 
verlener van vertrouwensdiensten en de 
door hem verleende vertrouwensdiensten 
in overeenstemming met de eisen van de 
verordening zijn.

Or. fr

Motivering

Aangezien de initiatie van een gekwalificeerde vertrouwensdienst geschorst blijft totdat de 
uitdrukkelijke goedkeuring van het toezichthoudende orgaan is verkregen, stelt de rapporteur 
voor om een antwoordtermijn op te leggen aan dit orgaan.

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toezichtsorgaan geeft de 
gekwalificeerde status van de 
gekwalificeerde dienstverleners evenals 
van de door hem verleende diensten aan in 
de vertrouwenslijsten na een positieve 
evaluatie van de naleving, ten laatste een 
maand nadat de melding in 
overeenstemming met lid 1 heeft 
plaatsgevonden.

Het toezichtsorgaan geeft onverwijld de 
gekwalificeerde status van de 
gekwalificeerde dienstverleners evenals 
van de door hem verleende diensten aan in 
de vertrouwenslijsten na een positieve 
evaluatie van de naleving.

Or. fr

Motivering

Aangezien de initiatie van een gekwalificeerde vertrouwensdienst geschorst blijft totdat de 
uitdrukkelijke goedkeuring van het toezichthoudende orgaan is verkregen, mag de mededeling 
van het resultaat niet onredelijk lang op zich laten wachten. 
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Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de in lid 1 
bedoelde informatie.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De definitie van de informatie met betrekking tot gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten moet worden vastgesteld in een uitvoeringshandeling en niet in een 
gedelegeerde handeling.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de technische 
specificaties en formaten van 
vertrouwenslijsten omschrijven die gelden 
voor de toepassing van lid 1 tot en met 4. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

6. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de in lid 1 
bedoelde informatie, de technische 
specificaties en formaten van 
vertrouwenslijsten omschrijven die gelden 
voor de toepassing van lid 1 tot en met 4. 
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 39, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. fr

Motivering

De definitie van de informatie met betrekking tot gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten moet worden vastgesteld in een uitvoeringshandeling en niet in een 
gedelegeerde handeling.
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Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Vertrouwensmerk van de Europese Unie

1. Een dienst om een vertrouwensmerk 
van de Europese Unie toe te kennen zou 
door gekwalificeerde verleners van 
vertrouwensdiensten kunnen worden 
gebruikt bij het aanbieden en adverteren 
van hun gekwalificeerde 
vertrouwensdiensten die voldoen aan de 
eisen uit de verordening.
2. Door gebruik te maken van het in lid 1 
vernoemde vertrouwensmerk van de 
Europese Unie verbinden gekwalificeerde 
verleners van vertrouwensdiensten zich 
ertoe te verzekeren dat de diensten 
voldoen aan alle in deze verordening 
opgenomen toepasselijke eisen.
3. De Commissie stelt middels 
uitvoeringshandelingen specifieke, 
verplichte criteria vast ten aanzien van de 
vormgeving, de indeling, de afmetingen 
en het ontwerp van het vertrouwensmerk 
van de EU.Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedurevan artikel 39, lid 2.

Or. fr

Motivering

Dit vertrouwensmerk, waar het Europees Parlement reeds om heeft verzocht in zijn resolutie 
van 26 oktober 2012 inzake het voltooien van de digitale interne markt, is bedoeld om het 
onlinevertrouwen van gebruikers te vergroten door een eenvoudig herkenbaar Europees merk 
in te voeren. Bovendien kunnen gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten die aan de 
eisen uit met name artikel 19 voldoen, in samenhang met de doelstelling om het 
veiligheidsniveau van online vertrouwensdiensten op te krikken, profiteren van dit 
vertrouwensmerk en de toegevoegde waarde die het biedt in de elektronische handel.
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Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De rechtsgeldigheid van een 
elektronische handtekening en de 
toelaatbaarheid ervan als bewijsmiddel in 
gerechtelijke procedures mogen niet 
worden ontkend louter op grond van het 
feit dat de handtekening elektronisch is.

1. Een elektronische handtekening is 
rechtsgeldig en kan toelaatbaar zijn als 
bewijsmiddel in gerechtelijke procedures, 
aangezien een gekwalificeerde 
elektronische handtekening een hoger 
veiligheidsniveau biedt dan andere 
soorten elektronische handtekeningen.

Or. fr

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als een elektronische handtekening met 
een veiligheidsniveau lager dan een 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening vereist is, met name door een 
lidstaat voor toegang tot een onlinedienst 
aangeboden door een openbare instantie op 
grond van een toereikende beoordeling van 
de bij een dergelijke dienst betrokken 
risico's, worden alle elektronische 
handtekeningen die ten minste hetzelfde 
veiligheidsniveau hebben, erkend en 
aanvaard.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten vereisen voor 
grensoverschrijdende toegang tot een 
onlinedienst die door een openbare 
instantie wordt aangeboden, geen 
elektronische handtekening van een hoger 
veiligheidsniveau dan een gekwalificeerde 
elektronische handtekening.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de omschrijving van de in lid 4 
bedoelde verschillende veiligheidsniveaus 
van elektronische handtekeningen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De definitie van de verschillende veiligheidsniveaus is een centraal element van de 
verordening, de rapporteur acht het daarom niet passend dit punt te behandelen in een 
gedelegeerde handeling.

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als voor elektronische zegels een (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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veiligheidsniveau lager dan een 
gekwalificeerd elektronisch zegel vereist 
is, met name door een lidstaat voor toegang 
tot een onlinedienst aangeboden door een 
openbare instantie op grond van een 
toereikende beoordeling van de aan een 
dergelijke dienst verbonden risico's, 
worden alle elektronische zegels met ten 
minste hetzelfde veiligheidsniveau 
aanvaard.

versie.)

Or. fr

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten vereisen voor de toegang tot 
een door een overheidsinstantie 
aangeboden onlinedienst geen elektronisch 
zegel met een hoger veiligheidsniveau dan 
gekwalificeerde elektronische zegels.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 38 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 

Schrappen
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tot de omschrijving van de in lid 4 
bedoelde verschillende veiligheidsniveaus 
voor elektronische zegels.

Or. fr

Motivering

De definitie van de verschillende veiligheidsniveaus voor elektronische zegels is een centraal 
element van de verordening, de rapporteur acht het daarom niet passend dit punt te 
behandelen in een gedelegeerde handeling.

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is gemachtigd om in 
overeenstemming met artikel 38 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de specificatie van 
mechanismen voor het zenden of 
ontvangen van gegevens door middel van 
elektronische bezorgingsdiensten, met als 
doel de interoperabiliteit tussen 
elektronische bezorgingsdiensten te 
bevorderen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt voor een 
onbepaalde periode vanaf het in werking 
treden van de verordening gemachtigd om 
de in artikel 8, lid 3, artikel 13, lid 5, 
artikel 15, lid 5, artikel 16, lid 5, artikel 18,
lid 5, artikel 20, lid 6, artikel 21, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 2, artikel 27, 
lid 2, artikel 28, lid 6, artikel 29, lid 4, 

2. De Commissie wordt voor een 
onbepaalde periode vanaf het in werking 
treden van de verordening gemachtigd om 
de in artikel 8, lid 3, artikel 13, lid 5, 
artikel 15, lid 5, artikel 16, lid 5, artikel 21, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 2, 
artikel 27, lid 2, artikel 29, lid 4, artikel 30, 
lid 2, artikel 31, en artikel 37, lid 3, 
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artikel 30, lid 2, artikel 31, artikel 35, lid 3 
en artikel 37, lid 3, bedoelde gedelegeerde 
handelingen vast te stellen.

bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen.

Or. fr

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 8, lid 3, artikel 13, lid 5, 
artikel 15, lid 5, artikel 16, lid 5, artikel 18, 
lid 5, artikel 20, lid 6, artikel 21, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 2, artikel 27, 
lid 2, artikel 28, lid 6, artikel 29, lid 4, 
artikel 30, lid 2, artikel 31, artikel 35, lid 3,
en artikel 37, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan op elk tijdstip 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Dit treedt in werking op de 
dag volgend op de publicatie van de 
beschikking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of een latere datum die 
daarin nader wordt bepaald. Het laat de 
geldigheid van alle reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 8, lid 3, artikel 13, lid 5, 
artikel 15, lid 5, artikel 16, lid 5, artikel 21, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 2, 
artikel 27, lid 2, artikel 29, lid 4, artikel 30, 
lid 2, artikel 31, en artikel 37, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan op elk 
tijdstip door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Dit treedt in werking op de 
dag volgend op de publicatie van de 
beschikking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of een latere datum die 
daarin nader wordt bepaald. Het laat de 
geldigheid van alle reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. fr

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
artikel 13, lid 5, artikel 15, lid 5, artikel 16, 
lid 5, artikel 18, lid 5, artikel 20, lid 6,
artikel 21, lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 25, 

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
artikel 13, lid 5, artikel 15, lid 5, artikel 16, 
lid 5, artikel 21, lid 4, artikel 23, lid 3, 
artikel 25, lid 2, artikel 27, lid 2, artikel 29, 
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lid 2, artikel 27, lid 2, artikel 28, lid 6,
artikel 29, lid 4, artikel 30, lid 2, artikel 31, 
artikel 35, lid 3, en artikel 37, lid 3 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking wanneer noch het 
Europees Parlement, noch de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
tegen de handeling heeft gemaakt of 
wanneer zowel het Europees Parlement als 
de Raad vóór het verstrijken van die 
termijn aan de Commissie hebben 
meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

lid 4, artikel 30, lid 2, artikel 31, en 
artikel 37, lid 3 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking wanneer 
noch het Europees Parlement, noch de 
Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van die 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar tegen de handeling heeft 
gemaakt of wanneer zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het verstrijken 
van die termijn aan de Commissie hebben 
meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. fr

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de toepassing van deze verordening. Het 
eerste verslag wordt uiterlijk vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend. Daarna worden de volgende 
verslagen om de vier jaar ingediend.

1. De Commissie dient bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de toepassing van deze verordening. Het 
eerste verslag wordt uiterlijk twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
ingediend. Daarna worden de volgende 
verslagen om de vier jaar ingediend.

Or. fr

Motivering

In het licht van de nieuwe elementen van de verordening en gezien het feit dat deze 
verordening rechtstreeks van toepassing is in het nationale recht van de lidstaten, is de 
rapporteur van mening dat het eerste evaluatieverslag uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van de verordening moet worden ingediend.
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Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Dit verslag moet het mogelijk 
maken om te bepalen of het 
toepassingsgebied van deze verordening 
moet worden uitgebreid om rekening te 
houden met de evolutie van de 
technologie, de markt en de juridische 
context in de lidstaten en op 
internationaal niveau en moet voorts, in 
het algemeen, aangeven of de verordening 
heeft bijgedragen tot de verwezenlijking 
van de erin vastgestelde doelstellingen om 
het vertrouwen in de online-omgeving te 
vergroten. Het verslag moet met name een 
beoordeling van de toepassing van de 
artikelen 13, 16 en 19 omvatten. Dit 
verslag gaat, in voorkomend geval, 
vergezeld van wetgevingsvoorstellen.

Or. fr


