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Ændringsforslag 51
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det er afgørende for den økonomiske 
udvikling, at der skabes tillid til 
onlineverdenen. Hvis tilliden mangler, vil 
forbrugere, virksomheder og 
administrationer tøve med at gennemføre 
transaktioner elektronisk og benytte nye 
tjenester.

(1) Det er afgørende for den økonomiske
og sociale udvikling, at der skabes tillid til
onlineverdenen. Hvis tilliden mangler,
navnlig på grund af en opfattet mangel på 
retssikkerhed, vil forbrugere, 
virksomheder og administrationer tøve 
med at gennemføre transaktioner 
elektronisk og benytte nye tjenester.

Or. en

Begrundelse

Tilvejebringelsen af en forbedret retssikkerhed er alt, hvad det drejer sig om, og bør derfor 
være et første princip. Begrebet "social udvikling", jf. forslag til udtalelse af Marita Ulvskog.

Ændringsforslag 52
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Nærværende forordning har til formål 
at styrke tilliden til elektroniske 
transaktioner på det indre marked ved at 
skabe grundlag for sikre og smidige
elektroniske transaktioner mellem 
virksomheder, borgere og offentlige 
myndigheder og derved øge effektiviteten i 
de offentlige og private onlinetjenester, 
elektronisk forretningsførelse og 
elektronisk handel i Unionen.

(2) Nærværende forordning har til formål 
at styrke tilliden til elektroniske 
transaktioner på det indre marked ved at 
skabe et fælles grundlag for juridisk sikre 
elektroniske transaktioner mellem 
virksomheder, borgere og offentlige 
myndigheder og derved øge effektiviteten i 
de offentlige og private onlinetjenester, 
elektronisk forretningsførelse og 
elektronisk handel i Unionen.

Or. en
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Begrundelse

Det drejer sig igen om retssikkerheden.

Ændringsforslag 53
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/93/EF af 13. december 1999 om en 
fællesskabsramme for elektroniske 
signaturer dækker primært elektroniske 
signaturer uden at skabe en omfattende 
ramme for sikre, pålidelige og 
brugervenlige elektroniske transaktioner på 
tværs af landegrænser og sektorer. 
Nærværende forordning styrker og udvider 
dette direktivs bestemmelser.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/93/EF af 13. december 1999 om en 
fællesskabsramme for elektroniske 
signaturer dækker primært elektroniske 
signaturer uden at skabe en omfattende 
ramme for sikre, pålidelige og 
brugervenlige elektroniske transaktioner på 
tværs af landegrænser og sektorer. 
Nærværende forordning sætter ind over for 
disse huller.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en 
fællesskabsramme for elektroniske signaturer dækker primært elektroniske signaturer uden at 
skabe en omfattende ramme for sikre, pålidelige og brugervenlige elektroniske transaktioner 
på tværs af landegrænser og sektorer. Nærværende forordning sætter ind over for disse 
huller.

Ændringsforslag 54
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det Europæiske Råd har opfordret 
Kommissionen til at skabe et digitalt indre 
marked inden 2015 for at gøre hurtige 
fremskridt på nøgleområderne i den 

(5) Det Europæiske Råd har opfordret 
Kommissionen til at skabe et digitalt indre 
marked inden 2015 for at gøre hurtige 
fremskridt på nøgleområderne i den 
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digitale økonomi og fremme et fuldt 
integreret digitalt indre marked ved at 
befordre brug af onlinetjenester på tværs af 
grænserne og lægge særlig vægt på at lette 
sikker elektronisk identifikation og 
autentifikation.

digitale økonomi og fremme et fuldt 
integreret digitalt indre marked ved at 
befordre brug af onlinetjenester på tværs af 
grænserne og lægge særlig vægt på at lette 
sikker elektronisk autentifikation og
identifikation.

Or. en

Ændringsforslag 55
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Rådet har opfordret Kommissionen til 
at bidrage til det digitale indre marked ved 
at skabe passende vilkår for gensidig 
anerkendelse af centrale 
mulighedsskabende teknologier på tværs af 
grænserne, såsom elektronisk 
identifikation, elektroniske dokumenter, 
elektroniske signaturer og elektroniske 
leveringstjenester samt for interoperable e-
forvaltningstjenester i hele EU.

(6) Rådet har opfordret Kommissionen til 
at bidrage til det digitale indre marked ved 
at skabe passende vilkår for gensidig 
anerkendelse af centrale 
mulighedsskabende teknologier på tværs af 
grænserne, såsom elektronisk
autentifikation eller identifikation, 
elektroniske dokumenter, elektroniske 
signaturer og elektroniske 
leveringstjenester samt for interoperable e-
forvaltningstjenester i hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 56
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
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(direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation)1 opfordrer 
Kommissionen til at vedtage 
foranstaltninger, hvor dette er nødvendigt, 
for at sikre, at terminaludstyr konstrueres 
på en måde, der er forenelig med 
brugernes ret til at beskytte og kontrollere 
anvendelsen af deres personoplysninger i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og 
terminaludstyr samt gensidig 
anerkendelse af udstyrets 
overensstemmelse2 og Rådets beslutning 
87/95/EØF af 22. december 1986 om 
standardisering inden for 
informationsteknologi og 
telekommunikation3. Det lader endvidere 
til, at Den Europæiske 
Multistakeholderplatform for Ikt-
standardisering, som blev oprettet ved 
Kommissionens afgørelse af 28. november 
2011 om oprettelse af Den Europæiske 
Multistakeholderplatform for Ikt-
standardisering4, udgør et plausibelt 
instrument, som kan benyttes til sådanne 
formål, for så vidt som 
databeskyttelsesmyndighederne og Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd har 
tilstrækkelige ressourcer til at deltage i 
standardiseringsprocedurer, som vedrører 
informations- og 
kommunikationsteknologier inden for 
personoplysninger som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger5.
_________________
1 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
2 EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.
3 EFT L 36 af 7.2.1987, s. 31.
4 EUT C 349 af 30.11.2011, s. 4.
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5 EFT 281 af 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hjemler en mekanisme, hvorved Kommissionen og 
tilsynsmyndighederne og Det Europæiske Databeskyttelsesråd kan interagere til sikring af en 
harmoniseret gennemførelse af sikre, robuste og databeskyttelsesvenlige autentifikations- og 
identifikationstjenester.

Ændringsforslag 57
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked 
skal medlemsstaterne oprette
"kvikskranker" for at sikre, at samtlige 
procedurer og formaliteter i forbindelse 
med adgangen til at optage og udøve
servicevirksomhed kan afvikles uden 
besvær, på afstand og ad elektronisk vej 
via den berørte kvikskranke og de 
kompetente myndigheder. Mange af de 
onlinetjenester, der er tilgængelige via 
kvikskranker, kræver elektronisk 
identifikation, autentifikation og signatur.

(8) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/123/EF af 12. december 
2006 om tjenesteydelser i det indre marked 
skal medlemsstaterne oprette
"kvikskranker" for at sikre, at adgangen til 
at optage servicevirksomhed og navnlig 
med hensyn til transaktioner kan afvikles 
uden besvær, på afstand og ad elektronisk 
vej for de relevante tjenester via den 
berørte kvikskranke og de kompetente 
myndigheder. Mange af de onlinetjenester, 
der er tilgængelige via kvikskranker, 
kræver elektronisk identifikation, 
autentifikation og signatur.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre, at ikke alle tjenester pludselig vil kræve en offentligt etableret 
autentifikations- eller identifikationsordning. Det er relevant at opretholde muligheden for 
uautentificerede tjenester. Både erhvervsliv og borgere vil med stor sandsynlighed kunne øjne 
forskellen.
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Ændringsforslag 58
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I de fleste tilfælde kan tjenesteydere fra 
andre medlemsstater ikke bruge deres 
elektroniske id til at få adgang til disse 
tjenester, fordi de nationale elektroniske 
identifikationsordninger i deres eget land 
ikke anerkendes i andre medlemsstater.
Denne elektroniske barriere udelukker 
tjenesteyderne fra at høste det fulde 
udbytte af det indre marked. Gensidigt 
anerkendte og accepterede elektroniske 
identifikationsmidler vil gøre det lettere at 
levere en lang række tjenester på tværs af 
grænserne på det indre marked og sætte 
virksomhederne i stand til at udbyde deres 
tjenester på tværs af grænserne uden at 
skulle overvinde en diverse hindringer i 
kontakten med de offentlige myndigheder.

(9) I de fleste tilfælde kan tjenesteydere fra 
andre medlemsstater ikke bruge deres 
elektroniske autentifikation eller id til at få 
adgang til disse tjenester, fordi de nationale 
elektroniske autentifikations- eller
identifikationsordninger i deres eget land 
ikke anerkendes i andre medlemsstater. Et 
yderligere problem er, at de nuværende 
systemer ikke gør det muligt for borgere 
og modtagere af disse tjenester at bevare 
tilliden til tjenesteyderen gennem en 
effektiv gensidig autentifikation eller 
identifikation. Disse elektroniske barrierer
udelukker tjenesteyderne fra at høste det 
fulde udbytte af det indre marked. 
Gensidigt anerkendte og accepterede 
elektroniske autentifikations- eller
identifikationsmidler vil gøre det lettere at 
levere en lang række tjenester på tværs af 
grænserne på det indre marked og sætte 
virksomhederne i stand til at udbyde deres 
tjenester på tværs af grænserne uden at 
skulle overvinde en diverse hindringer i 
kontakten med de offentlige myndigheder.

Or. en

Begrundelse

En lige så stor hindring for udbredelsen af elektronisk autentifikation og identifikation er, at 
der normalt kun er få – om overhovedet nogen – effektive metoder for forbrugerne til at 
verificere, at de interagerer med den rette tjenesteyder.

Ændringsforslag 59
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Medlemsstaterne bør fortsat frit kunne 
anvende eller indføre midler til elektronisk 
identifikation med henblik på adgang til 
onlinetjenester. De bør også selv kunne 
bestemme, om den private sektor skal være 
med til at levere disse midler. 
Medlemsstaterne bør ikke være forpligtet 
til at anmelde deres elektroniske 
identifikationsordninger. De bør selv kunne 
vælge, om de vil anmelde alle eller nogle 
af de elektroniske identifikationsordninger, 
der anvendes på nationalt plan til at få 
adgang til offentlige onlinetjenester eller 
specifikke tjenester, eller om de helt vil 
undlade at anmelde nogen ordninger.

(12) Medlemsstaterne bør fortsat frit kunne 
anvende eller indføre midler til elektronisk
autentifikation eller identifikation med 
henblik på adgang til onlinetjenester. De 
bør også selv kunne bestemme, om den 
private sektor skal være med til at levere 
disse midler. Medlemsstaterne bør ikke 
være forpligtet til at anmelde deres 
elektroniske identifikationsordninger. De 
bør selv kunne vælge, om de vil anmelde 
alle eller nogle af de elektroniske 
identifikationsordninger, der anvendes på 
nationalt plan til at få adgang til offentlige 
onlinetjenester eller specifikke tjenester, 
eller om de helt vil undlade at anmelde 
nogen ordninger.

Or. en

Ændringsforslag 60
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 

(13) Forordningen bør indeholde visse 
bestemmelser om, hvilke elektroniske
autentifikations- eller
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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 61
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det bør står medlemsstaterne frit for 
at involvere den private sektor i 
udstedelsen af elektroniske 
identifikationsmidler og at tillade den 
private sektor at anvende elektroniske 
identifikationsmidler, der er omfattet af en 
anmeldt ordning, til identifikationsformål, 
når dette er nødvendigt for at få adgang til 
onlinetjenester eller elektroniske 
transaktioner. Muligheden for at anvende 
sådanne elektroniske identifikationsmidler
vil betyde, at private virksomheder kan 
benytte sig af elektronisk identifikation og
autentifikation, der allerede anvendes i vid 
udstrækning i mange medlemsstater, i det 
mindste til offentlige tjenester, og gøre det 
lettere for virksomhederne og borgerne at 
få adgang til deres onlinetjenester på tværs 
af grænserne. For at gøre det lettere for den 
private sektor at bruge sådanne 
elektroniske identifikationsmidler på tværs 
af grænserne bør den 
autentifikationsmulighed, som 
medlemsstaterne tilbyder, stilles til 
rådighed for alle modtagerparter uden 
forskelsbehandling mellem den offentlige 
og den private sektor.

(14) Medlemsstaterne bør kunne involvere 
den private sektor i udstedelsen af 
elektroniske autentifikations- eller
identifikationsmidler. Parter i den private 
sektor bør også have adgang til at anvende 
elektroniske autentifikations- og
identifikationsmidler, der er omfattet af en 
anmeldt ordning, til autentifikations- eller
identifikationsformål, når dette er 
nødvendigt for at få adgang til 
onlinetjenester eller elektroniske 
transaktioner. Muligheden for at anvende 
sådanne midler vil betyde, at private 
virksomheder kan benytte sig af 
elektronisk identifikation og/eller
autentifikation, der allerede anvendes i vid 
udstrækning i mange medlemsstater, i det 
mindste til offentlige tjenester, og gøre det 
lettere for virksomhederne og borgerne at 
få adgang til deres onlinetjenester på tværs 
af grænserne. For at gøre det lettere for den 
private sektor at bruge sådanne 
elektroniske autentifikations- eller
identifikationsmidler på tværs af grænserne 
bør den autentifikationsmulighed, som 
medlemsstaterne tilbyder, stilles til 
rådighed for alle modtagerparter uden 
forskelsbehandling mellem den offentlige 
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og den private sektor.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens oprindelige formulering gør det uklart, hvem der er modtagerpart (en privat 
aktør), og slører sondringen mellem anvendelsen af en modtagerpart (certifikatudsteder) og 
en udsteder af en fysisk udstyrsdel til fortolkning af de identificerende data.

Ændringsforslag 62
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Grænseoverskridende brug af 
elektroniske identifikationsmidler ifølge en 
anmeldt ordning forudsætter, at 
medlemsstaterne samarbejder om at skabe 
teknisk interoperabilitet. Dette udelukker, 
at der gælder specifikke nationale
tekniske regler, der for eksempel kræver, 
at parter fra andre lande anskaffer
bestemt hardware eller software til 
verificering og validering af den anmeldte 
elektroniske identifikation. På den anden 
side er tekniske krav over for brugerne, der 
hidrører fra de iboende specifikationer for 
den type token, der anvendes (f.eks. 
smartkort) uundgåelige.

(15) Grænseoverskridende brug af 
elektroniske identifikationsmidler ifølge en 
anmeldt ordning forudsætter, at 
medlemsstaterne samarbejder om at skabe 
teknisk interoperabilitet. Tekniske krav 
over for brugerne, der hidrører fra de 
iboende specifikationer for den type token, 
der anvendes (f.eks. smartkort), er
uundgåelige. Medlemsstater, hvis 
identifikationsmekanismer bygger på 
bestemt hardware eller software til 
verificering og validering af den anmeldte 
elektroniske identifikation, skal udstede 
sådanne certificeringstokens uden ekstra 
omkostninger for offentligt ansatte i 
Unionen, som ikke er statsborgere eller 
bosiddende i landet.

Or. en

Begrundelse

Dette ville tillade de medlemsstater, som har mere sofistikerede tilgange til elektronisk 
identifikation, der omfatter autentifikation ikke kun af en borger i forhold til en offentlig 
tjeneste, men også af den offentlige tjeneste i forhold til borgeren, at opretholde en højere 
grad af tillid, samtidig med at idéen om interoperabilitet ikke bringes i fare.
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Ændringsforslag 63
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Grænseoverskridende brug af 
elektroniske identifikationsmidler ifølge en 
anmeldt ordning forudsætter, at 
medlemsstaterne samarbejder om at skabe 
teknisk interoperabilitet. Dette udelukker, 
at der gælder specifikke nationale tekniske 
regler, der for eksempel kræver, at parter 
fra andre lande anskaffer bestemt hardware 
eller software til verificering og validering 
af den anmeldte elektroniske identifikation. 
På den anden side er tekniske krav over for 
brugerne, der hidrører fra de iboende 
specifikationer for den type token, der 
anvendes (f.eks. smartkort) uundgåelige.

(15) Grænseoverskridende brug af 
elektroniske identifikationsmidler ifølge en 
anmeldt ordning forudsætter, at 
medlemsstaterne samarbejder om at skabe 
teknisk interoperabilitet i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologisk neutralitet. Dette udelukker, at 
der gælder specifikke nationale tekniske 
regler, der for eksempel kræver, at parter 
fra andre lande anskaffer bestemt hardware 
eller software til verificering og validering 
af den anmeldte elektroniske identifikation. 
På den anden side er tekniske krav over for 
brugerne, der hidrører fra de iboende 
specifikationer for den type token, der 
anvendes (f.eks. smartkort) uundgåelige.

Or. en

Ændringsforslag 64
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Samarbejdet mellem medlemsstaterne 
bør sigte mod at skabe teknisk 
interoperabilitet mellem de anmeldte 
elektroniske identifikationsordninger for at 
bidrage til et højt niveau af tillid og 
sikkerhed, der står i et passende forhold til 
risikoen. For at fremme samarbejdet bør 
medlemsstaterne udveksle information og 
bedste praksis med henblik på gensidig 
anerkendelse af identifikationsordningerne.

(16) Samarbejdet mellem medlemsstaterne 
bør sigte mod at skabe teknisk 
interoperabilitet mellem de anmeldte 
elektroniske identifikationsordninger for at 
bidrage til et højt niveau af tillid og 
sikkerhed, der står i et passende forhold til 
risikoen. For at fremme samarbejdet bør 
medlemsstaterne udveksle information og 
bedste praksis specielt vedrørende e-
tjenester, der anses for at være af 
væsentlig grænseoverskridende relevans,
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med henblik på gensidig anerkendelse af 
identifikationsordningerne.

Or. en

Ændringsforslag 65
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Samarbejdet mellem medlemsstaterne 
bør sigte mod at skabe teknisk 
interoperabilitet mellem de anmeldte 
elektroniske identifikationsordninger for at 
bidrage til et højt niveau af tillid og 
sikkerhed, der står i et passende forhold til 
risikoen. For at fremme samarbejdet bør 
medlemsstaterne udveksle information og 
bedste praksis med henblik på gensidig 
anerkendelse af identifikationsordningerne.

(16) Samarbejdet mellem medlemsstaterne 
bør sigte mod at skabe teknisk 
interoperabilitet mellem de anmeldte 
elektroniske autentifikations- eller
identifikationsordninger for at bidrage til et 
højt niveau af tillid og sikkerhed, der står i 
et passende forhold til risikoen. For at 
fremme samarbejdet bør medlemsstaterne 
udveksle information og bedste praksis 
med henblik på gensidig anerkendelse af 
identifikationsordningerne.

Or. en

Ændringsforslag 66
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Denne forordning bør også fastlægge 
en generel lovramme for brug af 
elektroniske tillidstjenester. Der bør dog 
ikke stilles et generelt krav om brug af 
disse tjenester. Forordningen bør navnlig 
ikke omfatte levering af tjenester på 
grundlag af privatretlige frivillige aftaler.
Den bør heller omfatte aspekter i 
forbindelse med kontrakters indgåelse og 

(17) Denne forordning bør også fastlægge 
en generel lovramme for brug af 
elektroniske tillidstjenester, uden at der
stilles et generelt krav om brug af disse 
tjenester. Forordningen bør navnlig ikke 
omfatte levering af tjenester på grundlag af 
privatretlige frivillige aftaler.
Medlemsstaterne sikrer lige vilkår for 
elektroniske tillidstjenester, uanset om 
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gyldighed eller andre retlige forpligtelser, 
som ifølge national ret eller EU-ret er 
undergivet formkrav.

disse udstedes på offentligretlige eller
privatretlige vilkår.

På samme måde bør nærværende 
forordning ikke omfatte aspekter i 
forbindelse med kontrakters indgåelse og 
gyldighed eller andre retlige forpligtelser, 
som ifølge national ret eller EU-ret er 
undergivet formkrav.
Medlemsstaterne sikrer imidlertid, at 
formkravene i henhold til national ret 
eller EU-ret ikke skader retsgyldigheden 
og effektiviteten af elektroniske 
tillidstjenester, som er aftalt mellem 
private eller offentlige virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 67
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det bør stå medlemsstaterne frit for at 
fastlægge andre typer tillidstjenester ud 
over dem, der indgår i den liste, der er 
omfattet af denne forordning, med henblik 
på at anerkende dem på nationalt plan som
kvalificerede tillidstjenester.

(19) Det bør stå medlemsstaterne frit for at 
fastlægge andre typer tillidstjenester ud 
over dem, der indgår i den liste, der er 
omfattet af denne forordning, med henblik 
på at anerkende dem på nationalt plan som 
tillidstjenester.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.
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Ændringsforslag 68
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at styrke tilliden til det indre 
marked og fremme brugen af 
tillidstjenester og –produkter, bør 
begreberne kvalificeret tillidstjeneste og 
kvalificeret tillidstjenesteyder indføres 
med henblik på at opstille krav og 
forpligtelser, der skal sikre, at de 
tillidstjenester og –produkter, der tilbydes 
og benyttes, garanterer et højt niveau af 
sikkerhed.

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for at indføre begrebet "kvalificerede tillidstjenesteydere". Der kan kun 
fæstes lid til en tillidstjenesteyder, for så vidt som denne er ansvarlig og vederhæftig. Den 
bedste måde at sikre, at de tekniske løsninger er stringente og af nyeste dato, er at udsætte 
dem for andre tillidstjenesteyderes konsekvente og vedvarende kontrol. Denne 
selvreguleringsmetode har før fungeret i sikkerhedskredse. En tilsynsmyndighed i hver af 
medlemsstaterne ville ikke ændre dette.

Ændringsforslag 69
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at styrke tilliden til det indre 
marked og fremme brugen af 

(22) For at styrke tilliden til det indre 
marked og fremme brugen af 
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tillidstjenester og –produkter, bør 
begreberne kvalificeret tillidstjeneste og 
kvalificeret tillidstjenesteyder indføres med 
henblik på at opstille krav og forpligtelser, 
der skal sikre, at de tillidstjenester og –
produkter, der tilbydes og benyttes, 
garanterer et højt niveau af sikkerhed.

tillidstjenester og -produkter, bør 
begreberne kvalificeret tillidstjeneste og 
kvalificeret tillidstjenesteyder indføres med 
henblik på at opstille krav og forpligtelser, 
der skal sikre, at de tillidstjenester og 
-produkter, der tilbydes og benyttes, 
garanterer et højt niveau af sikkerhed.
Såvel kvalificerede som avancerede 
elektroniske signaturer kan ligestilles 
juridisk med håndskrevne signaturer. 
Intet i nærværende forordning bør 
begrænse en fysisk eller juridisk persons 
evne til at dokumentere enhver form for 
elektronisk signaturs manglende
vederhæftighed. Hvad angår kvalificerede 
elektroniske signaturer, bør bevisbyrden, 
når underskriverens identitet drages i 
tvivl, imidlertid påhvile den anfægtende 
part.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at selv en ikke-kvalificeret signatur kan have samme virkning som en 
håndskreven. Den eneste forskel består i bevisbyrden.

Ændringsforslag 70
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I overensstemmelse med FN-
konventionen om handicappedes 
rettigheder, der er trådt i kraft i EU, bør 
handicappede have mulighed for at benytte 
tillidstjenester og slutbrugerprodukter, der 
bruges til levering af disse tjenester, på lige 
fod med andre forbrugere.

(23) I overensstemmelse med FN-
konventionen om handicappedes 
rettigheder, der er trådt i kraft i EU, bør 
handicappede i forhold til og i fuld 
overensstemmelse med EU-lovgivningen 
om adgang til offentlige organers 
websteder have mulighed for at benytte 
tillidstjenester og elektroniske 
identifikationstjenester samt
slutbrugerprodukter, der bruges til levering 
af disse tjenester, på lige fod med andre 
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forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 71
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Tillidstjenesteydere opererer i et 
særlig sensitivt miljø, hvor mange andre 
parter er afhængige af deres tjenesters 
integritet. Det formodes navnlig af en 
tillidstjenesteyders kunder, at denne altid 
er pålidelig. Det er derfor vigtigt, at en 
tillidstjenesteyder undgår 
interessekonflikter. Tillidstjenester bør af 
hensyn til god forvaltningspraksis i 
forbindelse med elektroniske signaturer 
og elektronisk identifikation i 
almindelighed ikke drives eller ejes af 
enheder, der leverer tjenester, som kræver 
deres tillidstjenester. Der skal føres tilsyn 
ved et kompetent tilsynsorgan.

Or. en

Begrundelse

Hvis en tillidstjenesteyders funktioner adskilles fra de funktioner, der udføres af en 
tjenesteyder, som kræver tillid, betyder det, at der er mindre chance for, at en enkeltinteresse 
får overtaget eller i urimelig grad påvirker tillidstjenesteyderen. Dette er et vigtigt princip 
ved etableringen af hensigtsmæssige tillidskæder på markedet for elektroniske signaturer.

Ændringsforslag 72
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 25
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Tilsynsorganerne bør samarbejde og 
udveksle information med 
databeskyttelsesmyndighederne for at 
sikre, at tjenesteyderne anvender 
databeskyttelseslovgivningen korrekt. 
Informationsudvekslingen bør navnlig 
omfatte sikkerhedsrelaterede hændelser og 
brud på persondatasikkerheden.

(25) Tillidstjenesteydere og nationale 
organer med ansvar for akkreditering 
eller tilsyn skal opfylde kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger.
Medlemsstaterne sikrer også, at 
tillidstjenesteydere og nationale organer 
med ansvar for akkreditering eller tilsyn 
samarbejder og udveksler information 
med databeskyttelsesmyndighederne for at 
sikre, at tjenesteyderne anvender 
databeskyttelseslovgivningen korrekt. 
Informationsudvekslingen bør navnlig 
omfatte sikkerhedsrelaterede hændelser og 
brud på persondatasikkerheden, hvor dette 
er foreskrevet i gældende lov.

Or. en

Ændringsforslag 73
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Alle medlemsstater bør følge fælles 
væsentlige tilsynskrav, så der tilvejebringes 
et ensartet sikkerhedsniveau for
kvalificerede tillidstjenester. For at bidrage 
til en ensartet anvendelse af disse krav i 
hele EU bør medlemsstaterne indføre 
sammenlignelige procedurer og udveksle 
information om deres tilsynsvirksomhed og 
om bedste praksis på området.

(28) Alle medlemsstater bør følge fælles 
væsentlige tilsynskrav, så der tilvejebringes 
et ensartet sikkerhedsniveau for 
tillidstjenester. For at bidrage til en ensartet 
anvendelse af disse krav i hele EU bør 
medlemsstaterne indføre sammenlignelige 
procedurer og udveksle information om 
deres tilsynsvirksomhed og om bedste 
praksis på området.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Pilar del Castillo Vera

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 i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, 
så de berørte parter får fyldestgørende 
oplysninger i tilfælde af brud på 
sikkerheden eller integriteten.

Or. en

Ændringsforslag 75
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at Kommissionen og 
medlemsstaterne kan vurdere virkningen af 
denne forordning, bør tilsynsorganerne 
forelægge statistiske oplysninger om
kvalificerede tillidstjenester og brugen 
heraf.

(31) For at Kommissionen og 
medlemsstaterne kan vurdere virkningen af 
denne forordning, bør tilsynsorganerne 
forelægge statistiske oplysninger om 
tillidstjenester og brugen heraf.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 76
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at garantere kvalificerede
tillidstjenesters bæredygtighed og 
holdbarhed og styrke brugernes tillid til 
disse tjenesters kontinuitet bør 
tilsynsorganerne sikre, at kvalificerede
tillidstjenesteyderes data bevares og 
forbliver tilgængelige i et passende 
tidsrum, også selv om tillidstjenesteyderen
indstiller sin virksomhed.

(33) For at garantere tillidstjenesters 
bæredygtighed og holdbarhed i forbindelse 
med klart offentlige opgaver og styrke 
brugernes tillid til disse tjenesters 
kontinuitet bør tilsynsorganerne sikre, at 
tillidstjenesteyderes data bevares og 
forbliver tilgængelige i et passende 
tidsrum, også selv om en sådan 
tillidstjenesteyder indstiller sin 
virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Dette gør alene tilsynsmyndighederne ansvarlige for kontinuiteten, hvad angår de 
tillidstjenesteydere, som har leveret en tjeneste til en medlemsstat i forbindelse med en 
offentlig opgave. Det fjerner henvisningerne til kvalificerede tillidstjenesteydere, jf. 
betragtning 22, 28 og 31.

Ændringsforslag 77
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at garantere kvalificerede 
tillidstjenesters bæredygtighed og 
holdbarhed og styrke brugernes tillid til 
disse tjenesters kontinuitet bør 
tilsynsorganerne sikre, at kvalificerede
tillidstjenesteyderes data bevares og 
forbliver tilgængelige i et passende 
tidsrum, også selv om tillidstjenesteyderen 
indstiller sin virksomhed.

(33) For at garantere kvalificerede 
tillidstjenesters bæredygtighed og 
holdbarhed og styrke brugernes tillid til 
disse tjenesters kontinuitet bør 
tilsynsorganerne sikre, at data indsamlet af
kvalificerede tillidstjenesteydere bevares 
og forbliver tilgængelige i et passende 
tidsrum, også selv om tillidstjenesteyderen 
indstiller sin virksomhed.

Or. en
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Ændringsforslag 78
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at lette tilsynet med kvalificerede
tillidstjenesteydere, for eksempel når en 
udbyder leverer tjenester på en anden 
medlemsstats område og ikke er 
underkastet tilsyn der, eller når en 
udbyders computere befinder sig i en 
anden medlemsstat end den, hvor 
udbyderen er hjemmehørende, bør der 
iværksættes en ordning for gensidig bistand 
mellem tilsynsorganerne i 
medlemsstaterne.

(34) For at lette tilsynet med 
tillidstjenesteydere, for eksempel når en 
udbyder leverer tjenester på en anden 
medlemsstats område og ikke er 
underkastet tilsyn der, eller når en 
udbyders computere befinder sig i en 
anden medlemsstat end den, hvor 
udbyderen er hjemmehørende, bør der 
iværksættes en ordning for gensidig bistand 
mellem tilsynsorganerne i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 79
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Det er tillidstjenesteydernes ansvar at 
opfylde kravene i denne forordning 
vedrørende udbud af tillidstjenester, særlig 
hvad angår kvalificerede tillidstjenester. 
Tilsynsorganerne har ansvaret for at tilse,
hvordan tillidstjenesteyderne opfylder 
disse krav.

(35) Det er tillidstjenesteydernes ansvar at 
opfylde kravene i denne forordning 
vedrørende udbud af tillidstjenester, særlig 
hvad angår tillidstjenester. 
Tilsynsorganerne har ansvaret for at tilse,
at tillidstjenesteyderne opfylder disse krav.

Or. en

Begrundelse

Det forekommer rigtigt, at tilsynsmyndighederne ikke kun bør tilse, hvordan eller om en 
tillidstjenesteyder opfylder kravene, men at tilsynsmyndighederne også sættes i stand til at 
træffe strengere foranstaltninger, hvis det viser sig, at tillidstjenesteyderne i realiteten ikke 
opfylder kravene.
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Ændringsforslag 80
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at tillade en effektiv 
iværksættelsesproces, der bør føre til, at
kvalificerede tillidstjenesteydere og deres 
tjenester optages på positivlister, bør der 
tilskyndes til indledende kontakter mellem 
eventuelle fremtidige tillidstjenesteydere 
og de kompetente tilsynsorganer med det 
formål at fremme den omhu, der er 
forudsætningen for levering af
kvalificerede tillidstjenester.

(36) For at tillade en effektiv 
iværksættelsesproces, der bør føre til, at 
tillidstjenesteydere og deres tjenester 
optages på positivlister, bør der tilskyndes 
til indledende kontakter mellem eventuelle 
fremtidige tillidstjenesteydere og de 
kompetente tilsynsorganer med det formål 
at fremme den omhu, der er 
forudsætningen for levering af 
tillidstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 81
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Positivlister er et afgørende middel til 
at opbygge tillid blandt markedsaktørerne, 
da de fastslår tjenesteyderens status som 
kvalificeret udbyder på 
kontroltidspunktet; på den anden side er 
de ikke en forudsætning for at opnå 
kvalificeret status og udbyde kvalificerede 
tillidstjenester, da dette opnås blot ved at 
opfylde kravene i denne forordning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslagene til betragtning 22, 28, 31, 33, 34 og 35. Bemærk, at man kan indføre 
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krav om, at tjenesteydelserne skal være kvalificerede uden nødvendigvis at indføre krav om, at 
tillidstjenesteyderen som sådan skal have kvalificeret status.

Ændringsforslag 82
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Når en kvalificeret tillidstjeneste er 
anmeldt til det relevante tilsynsorgan, må 
et offentligt organ ikke afvise at bruge den 
til at gennemføre en administrativ 
procedure eller formalitet med den 
begrundelse, at den ikke står på de 
positivlister, som medlemsstaterne har 
opstillet. I denne forbindelse forstås ved
"offentligt organ" enhver offentlig 
myndighed eller anden instans, der har fået 
til opgave at tilbyde e-forvaltningstjenester
såsom elektronisk selvangivelse, 
elektroniske fødselsattester, elektroniske 
offentlige indkøb mv.

(38) Når en tillidstjeneste er anmeldt til det 
relevante tilsynsorgan, må et offentligt 
organ ikke afvise at bruge den til at 
gennemføre en administrativ procedure 
eller formalitet med den begrundelse, at 
den ikke står på de positivlister, som 
medlemsstaterne har opstillet. I denne 
forbindelse forstås ved "offentligt organ" 
enhver offentlig myndighed eller anden 
instans, der har fået til opgave at tilbyde e-
forvaltningstjenester.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22. Hertil kommer, at enten har man en liste over de e-
forvaltningstjenester, der er omfattet, eller også har man ikke. Den åbne liste er uheldig 
under disse omstændigheder og kunne opstilles efterfølgende.

Ændringsforslag 83
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Kommissionen vil senest tre år efter 
vedtagelsen af nærværende forordning 
udarbejde et forslag vedrørende et 
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europæisk garantimærke for 
tillidstjenesteydere, som kan hjælpe 
forbrugerne med at vurdere de forskellige 
grader af sikkerhedsniveauer, som 
tillidstjenesteyderne tilbyder på det indre 
marked.

Or. en

Ændringsforslag 84
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Det bør være muligt for en 
underskriver at overdrage et kvalificeret
system til generering af elektroniske 
signaturer i tredjemands varetægt, forudsat 
at der anvendes passende mekanismer og 
procedurer til at sikre, at underskriveren 
bevarer fuld kontrol over brugen af sine 
data til generering af elektroniske 
signaturer, og at brugen af systemet 
opfylder kravene til kvalificerede
elektroniske signaturer.

(40) Det bør være muligt for en 
underskriver at overdrage et system til 
generering af elektroniske signaturer i 
tredjemands varetægt, forudsat at der 
anvendes passende mekanismer og 
procedurer til at sikre, at underskriveren 
bevarer fuld kontrol over brugen af sine 
data til generering af elektroniske 
signaturer, og at brugen af systemet 
opfylder kravene til elektroniske 
signaturer.

Or. en

Ændringsforslag 85
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) For at skabe retssikkerhed om 
elektroniske signaturers gyldighed er det 
nødvendigt at specificere, hvilke elementer 
af en kvalificeret elektronisk signatur der 
skal valideres af modtagerparten. Desuden 

(41) For at skabe retssikkerhed om 
elektroniske signaturers gyldighed er det 
nødvendigt at specificere, hvilke elementer 
af en elektronisk signatur der skal valideres 
af modtagerparten. Desuden bør der 
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bør der fastlægges krav til kvalificerede
tillidstjenesteydere, der kan tilbyde en
kvalificeret valideringstjeneste til parter, 
som ikke ønsker eller er i stand til selv at 
validere kvalificerede elektroniske 
signaturer, så den private og den offentlige 
sektor tilskyndes til at investere i sådanne 
tjenester. Tilsammen burde disse tiltag 
gøre det nemt og bekvemt for alle parter at 
validere kvalificerede elektroniske 
signaturer i EU.

fastlægges krav til tillidstjenesteydere, der 
kan tilbyde en valideringstjeneste til parter, 
som ikke ønsker eller er i stand til selv at 
validere elektroniske signaturer, så den 
private og den offentlige sektor tilskyndes 
til at investere i sådanne tjenester. 
Tilsammen burde disse tiltag gøre det nemt 
og bekvemt for alle parter at validere 
elektroniske signaturer i EU.

Or. en

Ændringsforslag 86
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Når en transaktion kræver en 
juridisk persons kvalificerede elektroniske 
segl, bør en kvalificeret elektronisk 
signatur tilhørende den juridiske persons 
bemyndigede repræsentant, også 
accepteres.

udgår

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 87
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Et elektronisk segl bør tjene som udgår
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bevis for, at et elektronisk dokument er 
udstedt af en juridisk person, og give 
sikkerhed for dokumentets oprindelse og 
integritet.

Or. en

Begrundelse

Det lader til, at Kommissionen har tilføjet et elektronisk segl til nærværende forordning for i 
lovgivningen at indføre en form for autentifikation for juridiske personer, som ikke findes. 
Spørgsmålet er, om der allerede findes en teknisk løsning, som kan udvikles sig på egen hånd, 
og om det er nødvendigt på nuværende tidspunkt i lovgivningen at præcisere de tekniske krav 
til en sådan form for autentifikation. Klare ansvarsregler for alle parter i kæden for 
generering af segl er af større nytte.

Ændringsforslag 88
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Et elektronisk segl bør tjene som bevis 
for, at et elektronisk dokument er udstedt 
af en juridisk person, og give sikkerhed for 
dokumentets oprindelse og integritet.

(43) Et elektronisk segl og/eller stempel
bør tjene som bevis for, at et elektronisk 
dokument er udstedt af en juridisk person, 
og give sikkerhed for dokumentets 
integritet.

Or. en

Begrundelse

Det anbefales på det kraftigste at tilføje termen "stempel" til termen "segl". Termen "segl" har 
nemlig allerede en fast konnotation i lovgivningen i mange EU-medlemsstater, hvor det 
benyttes i forbindelse med det offentliges legalisering af dokumenter. At indføre denne term 
for private dokumenter ville skabe betydelig forvirring blandt jurister.

Ændringsforslag 89
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 44
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Denne forordning bør sikre bevaring 
af information på lang sigt og garantere, 
at elektroniske signaturers og elektroniske 
segl kan valideres uanset en fremtidig 
ændring af teknologien, så deres 
retsgyldighed bevares over længere 
tidsrum.

udgår

Or. en

Begrundelse

Måden, hvorpå man kan gøre dette rent teknisk, er ved at anvende åbne standarder, som er 
frit tilgængelige for alle, og respektere principperne om bagudrettet kompatibilitet og 
interoperabilitet. Vi er ganske enkelt ikke nået så vidt som lovgivere og må vente på, at 
industrien tager det næste skridt. Det gør den tilfældigvis, så måske skal vi ikke vente så 
længe.

Ændringsforslag 90
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Da de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i dag benytter forskellige 
formater for avancerede elektroniske 
signaturer til at underskrive deres 
dokumenter elektronisk, er det nødvendigt 
at sørge for, at medlemsstaterne teknisk 
kan håndtere i det mindste et vist antal 
formater for avancerede elektroniske 
signaturer, når de modtager dokumenter, 
der er underskrevet elektronisk. 
Tilsvarende er det nødvendigt at sørge for, 
at de kompetente myndigheder, når de 
anvender avancerede elektroniske segl, 
understøtter i det mindste et vist antal 
formater for avancerede elektroniske segl.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette forslag tager sigte på at gøre teknologier, som anvendes for signaturer og segl i de 
forskellige medlemsstater, interoperable. Det lader også spørgsmålet stå åbent om hvor 
mange segl- og signaturformater der skal optages på listen over kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 91
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Ud over at kunne bruges til 
autentifikation af dokumenter, der er 
udstedt af en juridisk person, kan 
elektroniske segl bruges til at autentificere 
den juridiske persons digitale aktiver, 
f.eks. softwarekode og servere.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forskellen mellem segl og signaturer bør ikke være for stor. Industrien udvikler ofte disse 
mekanismer, når der er behov herfor, inden for en passende ramme.

Ændringsforslag 92
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at sikre, at visse detaljerede 
tekniske aspekter af denne forordning kan 
suppleres fleksibelt og hurtigt, bør der 
delegeres beføjelse til Kommissionen til at 
vedtage retsakter, jf. artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, vedrørende 
interoperabilitet inden for elektronisk 
identifikation, krav til tillidstjenesteyderes 

udgår
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sikkerhedsforanstaltninger, anerkendte 
uafhængige organer med ansvar for 
kontrol af tjenesteyderne, positivlister, 
krav vedrørende sikkerhedsniveauer for 
elektroniske signaturer, krav til 
kvalificerede certifikater for elektroniske 
signaturer og til validering og bevaring af
signaturerne, de organer, der er 
ansvarlige for certificeringen af 
kvalificerede systemer til generering af 
elektroniske signaturer, krav vedrørende 
sikkerhedsniveauer for elektroniske segl 
og kvalificerede certifikater for 
elektroniske segl og interoperabilitet 
mellem leveringstjenester. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.

Or. en

Begrundelse

Det er upassende at indføje detaljerede tekniske aspekter i denne forordning, og det er ikke 
nødvendigt at opnå det, som det er politisk rimeligt at opnå i artikel 3-7. Det er heller ikke 
særlig passende at behandle egnede markedsmekanismer for gennemsigtighed og 
funktionsadskillelse på markederne for tillidstjenesteydere uden for artikel 15 og 16 og 
betragtningerne. Standardiseringsmekanismerne bør følge de normale procedurer for 
standarder inden for offentlige indkøb, som allerede findes på europæisk plan.

Ændringsforslag 93
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser, navnlig 
beføjelse til at opstille referencenumre på 
standarder, hvis brug giver formodning om 
overensstemmelse med bestemte krav, der 
er fastlagt i denne forordning eller i 

(51) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser, navnlig 
beføjelse til at opstille referencenumre på 
standarder, hvis brug giver formodning om 
overensstemmelse med bestemte krav, der 
er fastlagt i denne forordning eller i 
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delegerede retsakter. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

delegerede retsakter. Disse beføjelser bør 
udøves efter en gennemsigtig 
interessenthøring i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 94
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Af hensyn til retssikkerheden for de 
markedsoperatører, der allerede benytter
kvalificerede certifikater, som er udstedt i 
overensstemmelse med direktiv 
1999/93/EF, er det nødvendigt at 
foreskrive en tilstrækkelig 
overgangsperiode. Det er også nødvendigt 
at give Kommissionen beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter og 
delegerede retsakter før udløbet af 
overgangsperioden.

(53) Af hensyn til retssikkerheden for de 
markedsoperatører, der allerede benytter 
certifikater, som er udstedt i 
overensstemmelse med direktiv 
1999/93/EF, er det nødvendigt at 
foreskrive en tilstrækkelig 
overgangsperiode. Det er også nødvendigt 
at give Kommissionen beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter og 
delegerede retsakter før udløbet af 
overgangsperioden.

Or. en

Ændringsforslag 95
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning fastlægger regler for
elektronisk identifikation og elektroniske 

1. Denne forordning fastlægger regler for
visse elektroniske autentifikations- eller 
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tillidstjenester til brug for elektroniske 
transaktioner med det formål at sikre, at det 
indre marked kan fungere efter hensigten.

identifikationstjenester og elektroniske 
tillidstjenester til brug for elektroniske 
transaktioner med det formål at sikre, at det 
indre marked kan fungere efter hensigten.

Or. en

Ændringsforslag 96
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 97
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen fastlægger betingelser, 
under hvilke medlemsstaterne skal 
anerkende og acceptere fysiske og juridiske
personers elektroniske 
identifikationsmidler, der er omfattet af en 
elektronisk identifikationsordning, som er 
anmeldt af en anden medlemsstat.

2. Forordningen fastlægger betingelser, 
under hvilke medlemsstaterne skal 
anerkende og acceptere elektroniske 
autentifikations- eller 
identifikationsmidler for fysiske og 
juridiske personer, der er omfattet af en 
elektronisk autentifikations- eller
identifikationsordning, som er anmeldt af 
en anden medlemsstat.
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Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 98
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forordningen opstiller et retsgrundlag 
for elektroniske signaturer, elektroniske 
segl, elektroniske tidsstempler, 
elektroniske dokumenter, elektroniske 
leveringstjenester og 
webstedsautentifikation.

3. Forordningen opstiller et retsgrundlag 
for visse elektroniske signaturer,
tilknyttede tillidstjenester og 
autentifikation af visse aspekter af 
netbaserede tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 99
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forordningen opstiller et retsgrundlag 
for elektroniske signaturer, elektroniske 
segl, elektroniske tidsstempler, 
elektroniske dokumenter, elektroniske 
leveringstjenester og 
webstedsautentifikation.

3. Forordningen opstiller et retsgrundlag 
for elektroniske signaturer, elektroniske 
segl, elektroniske tidsstempler, 
elektroniske dokumenter og elektroniske 
leveringstjenester.

Or. en

Begrundelse

Hvad websteder angår, findes der allerede industristandarder, der er almindeligt accepterede 
og anerkendte af forbrugerne. Merværdien af kvalificerede webstedscertifikater er derfor 
uklar. Endvidere er internettet ifølge sagens natur globalt, og brugerne ville blive 
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konfronteret med websteder, der falder ind under EU-lovgivningen, og websteder, der ikke 
gør, hvilket kunne afstedkomme forvirring og usikkerhed, ikke mindst eftersom "ikke-
kvalificerede" websteder ikke i sig selv ville være mindre sikre.

Ændringsforslag 100
Jürgen Creutzmann

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.

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

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at der også er fri bevægelighed for ikke-kvalificerede tjenester.

Ændringsforslag 101
Jürgen Creutzmann

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 
på tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen.

1. Denne forordning finder anvendelse på 
elektronisk identifikation, der anerkendes 
og udstedes af eller på vegne af
medlemsstaterne, samt på 
tillidstjenesteydere, der er hjemmehørende 
i Unionen.

Or. en

Begrundelse

En ordning i den private sektor bør i princippet kunne anmeldes, hvis den er anerkendt af en 
medlemsstat.
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Ændringsforslag 102
Pilar del Castillo Vera

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 
på tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen.

1. Denne forordning finder anvendelse på 
elektronisk identifikation, der udstedes af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de betingelser for anmeldelse, der er 
omhandlet i artikel 6, eller udstedes af en 
tillidstjenesteyder på medlemsstaternes
vegne og under deres ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 103
Amelia Andersdotter, Christian Ehler

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 på 
tillidstjenesteydere, der er hjemmehørende 
i Unionen.

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

Or. en

Ændringsforslag 104
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Forordningen finder ikke anvendelse på 
levering af elektroniske tillidstjenester, der 
alene leveres til interne formål i en lukket 
gruppe af parter. Enhver tredjepart, der 
ønsker at bestride gyldigheden af en 
sådan tillidstjeneste, kan ikke gøre dette 
alene med den begrundelse, at 
tillidstjenesten ikke opfylder kravene i 
forordningen.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd var uklar og ville have betydet, at der var en privatretlig 
valgmulighed for at blive fritaget for forordningens bestemmelser. Det bør i stedet 
præciseres, at disse tjenester ikke tilbydes offentligheden, og at parterne er begrænsede og 
nærmere angivet.

Ændringsforslag 105
Pilar del Castillo Vera

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. Forordningen finder anvendelse på både 
kvalificerede og ikke-kvalificerede 
tillidstjenesteydere, som er 
hjemmehørende eller leverer tjenester i 
Unionen. Den finder ikke anvendelse på 
levering af elektroniske tillidstjenester på 
grundlag af privatretlige frivillige aftaler, 
der ikke vedrører adgangen til offentlige 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 106
Sajjad Karim
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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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "frivillige aftaler" er forvirrende, da det er et begreb, der ikke findes i juridisk 
forstand i mange medlemsstater. Forordningens anvendelsesområde bør være så bredt som 
muligt – denne tekst kunne indføre et smuthul, hvorved enhver kontrakt af de involverede 
parter kunne defineres som en "frivillig aftale". Ændringsforslaget er på linje med teksten i 
det gældende direktiv om elektroniske signaturer (1999/93/EF).

Ændringsforslag 107
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette tilsidesætter 
medlemsstaternes nationale suverænitet, 
skal disse sikre, at de formkrav, der er 
foreskrevet i national ret eller EU-ret, 
ikke bringer retsgyldigheden af 
elektroniske tillidstjenester, som er 
undergivet offentligretlige og privatretlige 
krav, i fare.

Or. en

Ændringsforslag 108
Amelia Andersdotter, Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "elektronisk identifikation": det at bruge
personidentifikationsdata i elektronisk 
form, der entydigt repræsenterer en fysisk 
eller juridisk person

1) "elektronisk identifikation": elektronisk 
autentifikation under anvendelse af 
identifikationsdata i elektronisk form, der 
entydigt repræsenterer en fysisk eller 
juridisk person, hvor:
a) identifikationsdataene kun kan 
anvendes af modtagerparten til at 
identificere personen, hvis nærmere 
angivne betingelser er opfyldt (betinget 
elektronisk identifikation), eller
b) identifikationsdataene kan anvendes af 
modtagerparten til at identificere 
personen (ubetinget elektronisk 
identifikation)

Or. en

Ændringsforslag 109
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "elektronisk identifikation": det at bruge 
personidentifikationsdata i elektronisk 
form, der entydigt repræsenterer en fysisk 
eller juridisk person

1) "elektronisk identifikation": det at bruge 
personidentifikationsdata i elektronisk 
form, der repræsenterer en fysisk eller 
juridisk person enten entydigt eller i det 
omfang, som er nødvendigt til det særlige 
formål

Or. en

Begrundelse

Princippet om dataminimering bør integreres i dette forslag. Mens nogle tjenester kræver 
utvetydig identifikation, vil andre muligvis ikke kræve overførsel af alle data. Et praktisk 
eksempel ville være en simpel alderskontrol, hvor der ikke kræves andre personoplysninger.
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Ændringsforslag 110
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "elektronisk identifikation": det at bruge
personidentifikationsdata i elektronisk 
form, der entydigt repræsenterer en fysisk 
eller juridisk person

1) "elektronisk identifikation": det at bruge
identifikationsdata i elektronisk form, der 
entydigt repræsenterer en fysisk eller 
juridisk person

Or. fr

Ændringsforslag 111
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "transaktion": en session eller 
kontakt mellem personen og en 
modtagerpart

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "transaktion" er en nødvendig forudsætning for de efterfølgende definitioner. 
Begrænsningen til en session udelukker f.eks. et længerevarende kontraktmæssigt forhold med 
flere kontakter mellem parterne. Sidstnævnte betragtes som en relation og er omfattet af 
nedenstående kontekstspecifikke elektroniske autentifikation. En session refererer snarere til 
en persons opmærksomhedsspændvidde i forbindelse med en bestemt opgave, f.eks. besøg på 
et bestemt websted.

Ændringsforslag 112
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) "ulinket elektronisk autentifikation": 
det at bruge data i elektronisk form på en 
fysisk eller juridisk persons kendetegn, 
hvor de meddelte kendetegn og yderligere 
tilgængelig information ikke gør det 
muligt at linke transaktionen til en person 
eller enhver anden transaktion

Or. en

Begrundelse

I mange tilfælde er det unødvendigt at etablere et direkte link til en person og, hvad angår 
databeskyttelseshensyn i almindelighed og dataminimeringsprincippet i særdeleshed, uønsket 
eller endog uforskriftsmæssigt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b) og c), i direktiv 95/46/EF. En 
onlinetjeneste vil f.eks. have behov for at vide, at en kunde er over 18 år, men ikke navn, 
adresse eller nøjagtige fødselsdato, for at sikre sig, at kunden har adgang til en bestemt 
tjeneste eller til at afgive bestilling på bestemte varer. I dette tilfælde er et anonymt bevis for 
de nødvendige personlige kendetegn tilstrækkeligt, idet det tillades kunden at forblive 
anonym.

Ændringsforslag 113
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) "kontekstspecifik elektronisk 
autentifikation": det at bruge data i 
elektronisk form på en fysisk eller juridisk 
persons kendetegn, hvor de meddelte 
kendetegn gør det muligt at verificere, om 
samme person er blevet elektronisk 
autentificeret i samme sammenhæng ved 
en tidligere transaktion 

Or. en
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Begrundelse

This introduces the notion of acting under a computer created identifier or self-chosen name, 
often also connotated with the term of a pseudonym. But due to the ambiguity of the term the 
latter should be avoided. It accepts the necessity in practice to securely re-identify that the 
same person is acting. On the internet the proof of a pre-existing relation is often done with a 
rather insecure solutions, e.g., with shared secret such as username and password. Electronic 
authentication means may highly add to security and trust in this area. But where it is 
sufficient to verify that the same person is acting this must not lead to a complete 
identification of the holder with their real name, birthdate etc. Rather solutions allowing for a 
secure re-recognition should be used.Context may be understood inter alia as bound to a 
specific role of the person authenticating, e.g. acting as private user or in a professional 
context, or bound to a relation with the other party, e.g. the username for a particular online 
service.

Ændringsforslag 114
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "elektronisk identifikationsmiddel": en 
materiel eller immateriel enhed, der 
indeholder data, jf. nr. 1 i denne artikel, og 
som bruges til at få adgang til 
onlinetjenester, jf. artikel 5

2) "elektronisk autentifikationsmiddel": en 
materiel eller immateriel enhed, der 
indeholder data, jf. nr. 1 i denne artikel, og 
som bruges til at få adgang til 
onlinetjenester, jf. artikel 5

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Dette er en konsekvensændring som følge af indførelsen af begrebet "autentifikation" som den 
mere generiske proces med identifikation som den specifikke form med identifikationsdata.

Ændringsforslag 115
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "elektronisk identifikationsordning": et 
system til elektronisk identifikation, under 
hvilket der udstedes elektroniske
identifikationsmidler til personer, jf. nr. 1 i 
denne artikel

3) "elektronisk autentifikationsordning": 
et system til elektronisk autentifikation, 
under hvilket der udstedes elektroniske
autentifikationsmidler til personer, jf. nr. 1 
i denne artikel
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Dette er en konsekvensændring som følge af indførelsen af begrebet "autentifikation" som den 
mere generiske proces med identifikation som den specifikke form med identifikationsdata.

Ændringsforslag 116
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "autentifikation": en elektronisk proces, 
der muliggør validering af den elektroniske
identifikation af en fysisk eller juridisk 
person eller af elektroniske datas 
oprindelse og integritet

4) "elektronisk validering": en elektronisk 
proces, der muliggør validering af den 
elektroniske autentifikation af en fysisk 
eller juridisk person eller af elektroniske 
datas oprindelse og integritet

Or. en

Begrundelse

For at fastholde den terminologi, der er fastlagt i videnskaben og litteraturen, til 
differentiering af elektronisk autentifikation og identifikation (jf. ovenstående artikel 3 (1a), 3 
(1b) og 3 (1c), er det nødvendigt i forbindelse med verifikationen af gyldigheden af de 
meddelte kendetegn at indføre en anden term end "autentifikation". Udtrykket "elektronisk 
validering" er blevet valgt i overensstemmelse med den eksisterende ordlyd af artikel 6, stk. 1, 
litra d).
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Ændringsforslag 117
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) "identifikationsdata": ethvert sæt 
kendetegn, der gør det muligt at 
identificere en bestemt fysisk person, 
f.eks. kombinationen af navn og 
bopælsadresse eller af navn og 
fødselsdato eller enhver information, der 
muliggør det samme, f.eks. et pasnummer 
eller et entydigt personnummer

Or. en

Begrundelse

Denne definition beskriver identifikationsdata på en funktionel måde. En omfattende liste over 
kendetegn er bevidst udeladt, da medlemsstaterne kan anse forskellige kendetegn for 
obligatoriske som betingelse for en klar og utvetydig identifikation.

Ændringsforslag 118
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) "udsteder": en enhed, der garanterer 
for gyldigheden af et eller flere kendetegn 
ved en person gennem udstedelse af et 
elektronisk identifikationsmiddel til en 
indehaver

Or. en

Begrundelse

Nødvendig definition for at kunne stille krav direkte til udstederne om databeskyttelse, jf. 
nedenstående artikel 4a.
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Ændringsforslag 119
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c) "valideringstjeneste": den enhed, der 
er ansvarlig for en 
autentifikationsmulighed, som 
tilvejebringes af en anmeldende 
medlemsstat i henhold til artikel 6, stk. 1, 
litra d)

Or. en

Begrundelse

Nødvendig definition for at kunne stille krav til valideringstjenester om databeskyttelse, jf. 
nedenstående artikel 4a.

Ændringsforslag 120
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d) "indehaver": en fysisk eller juridisk 
person, hvortil der udstedes et elektronisk 
autentifikationsmiddel

Or. en

Begrundelse

Manglende definition.

Ændringsforslag 121
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4e) "modtagerpart": en fysisk eller 
juridisk person, for hvilken indehaveren 
af et elektronisk autentifikationsmiddel 
verificerer kendetegn

Or. en

Begrundelse

I forslaget henvises der allerede til modtagerparter i artikel 26, stk. 1, litra d), uden en reel 
definition.

Ændringsforslag 122
Lambert van Nistelrooij

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) underskriveren kan på ingen måde 
misforstå underskrivelsestransaktionen og 
utilsigtet afsløre sin adgang til 
underskrivelse til en tredjepart og

Or. en

Ændringsforslag 123
Jean-Pierre Audy

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

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

Or. fr

Begrundelse

Det synes nødvendigt at lade "og har fuld kontrol med" udgå for at gøre bestemmelsen mere 
fleksibel ved at give underskriveren mulighed for at uddelegere sin underskrift til en 
bemyndiget repræsentant.

Ændringsforslag 124
Amelia Andersdotter

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

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 125
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "certifikat"’: en elektronisk attestering, 
som knytter valideringsdataene for en 
fysisk eller juridisk persons elektroniske
signatur eller segl til certifikatet og 

10) "certifikat"’: en elektronisk attestering, 
som knytter valideringsdataene for en 
fysisk persons signatur eller for en
juridisk persons elektroniske segl til 
certifikatet og bekræfter denne persons 
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bekræfter denne persons data data

Or. fr

Begrundelse

Ændringen skal udelukkende bringe mere klarhed.

Ændringsforslag 126
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "kvalificeret certifikat for elektronisk 
signatur": en attestering, der tjener til 
støtte for elektroniske signaturer, og som 
er udstedt af en kvalificeret 
tillidstjenesteyder og opfylder kravene i 
bilag I

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 127
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "tillidstjeneste": en elektronisk tjeneste, 
der omfatter generering, verificering, 
validering, håndtering og bevaring af 

12) "tillidstjeneste": en elektronisk tjeneste, 
der omfatter generering, verificering, 
validering, håndtering og bevaring af 
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elektroniske signaturer, elektroniske segl, 
elektroniske tidsstempler, elektroniske 
dokumenter, elektroniske 
leveringstjenester, webstedsautentifikation 
og elektroniske certifikater, herunder 
certifikater for elektroniske signaturer og 
elektroniske segl

elektroniske signaturer, elektroniske segl, 
elektroniske tidsstempler, elektroniske 
dokumenter, elektroniske leveringstjenester
eller elektroniske certifikater, herunder 
certifikater for elektroniske signaturer og 
elektroniske segl

Or. en

Begrundelse

Webstedsautentifikation bør ikke høre under anvendelsesområdet for denne forordning. Listen 
bør heller ikke være kumulativ.

Ændringsforslag 128
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "kvalificeret tillidstjeneste": en 
tillidstjeneste, der opfylder kravene i 
denne forordning

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 129
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "tillidstjenesteyder": en fysisk eller 
juridisk person, der udbyder en eller flere 
tillidstjenester

14) "tillidstjenesteyder": en fysisk eller 
juridisk person, der udbyder en eller flere 
tillidstjenester som defineret i denne 
forordning

Or. en

Begrundelse

Hermed fjernes flertydighed om tillidstjenester i f.eks. den finansielle sektor.

Ændringsforslag 130
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "kvalificeret tillidstjenesteyder": en 
tillidstjenesteyder, der opfylder kravene i 
denne forordning

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 131
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "kvalificeret system til generering af 
elektroniske signaturer": et system til 
generering af elektroniske signaturer, der 
opfylder kravene i bilag II

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 132
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "avanceret elektronisk segl": et 
elektronisk segl, der opfylder følgende 
krav:

udgår

a) det er entydigt knyttet til den 
forseglende part
b) det kan identificere den forseglende 
part
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
d) det er knyttet til de data, som det 
vedrører, på en sådan måde, at en hvilken 
som helst senere ændring af disse data 
kan opdages

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen har tilsyneladende tilføjet det elektroniske segl i forordningen med henblik på 
retlig etablering af en form for autentifikation for juridiske personer, som ikke eksisterer. 
Spørgsmålet er, om der allerede findes en teknisk løsning, som vil blive udviklet af sig selv, og 
om det på nuværende tidspunkt er nødvendigt med retlig specifikation af de tekniske krav 
dertil. 

Ændringsforslag 133
Amelia Andersdotter

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

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 134
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24) "kvalificeret certifikat for elektronisk 
segl": en attestering, der tjener til støtte 
for et elektronisk segl, og som er udstedt 

udgår
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af en kvalificeret tillidstjenesteyder og 
opfylder kravene i bilag III

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 135
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26) "kvalificeret elektronisk tidsstempel": 
et elektronisk tidsstempel, der opfylder 
kravene i artikel 33

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 136
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

29) "kvalificeret elektronisk 
leveringstjeneste": en elektronisk 
leveringstjeneste, der opfylder kravene i 
artikel 36

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 137
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "kvalificeret certifikat for 
webstedsautentifikation": en attestering, 
der er udstedt af en kvalificeret 
tillidstjenesteyder og opfylder kravene i 
bilag IV, og som gør det muligt at 
autentificere et websted og knytter 
webstedet til den person, som certifikatet 
er udstedt til

udgår

Or. en

Begrundelse

Merværdien af kvalificeret webstedsautentifikation er uklar.

Ændringsforslag 138
Amelia Andersdotter
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Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "kvalificeret certifikat for 
webstedsautentifikation": en attestering, 
der er udstedt af en kvalificeret 
tillidstjenesteyder og opfylder kravene i 
bilag IV, og som gør det muligt at 
autentificere et websted og knytter 
webstedet til den person, som certifikatet 
er udstedt til

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 139
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "kvalificeret certifikat for 
webstedsautentifikation": en attestering, 
der er udstedt af en kvalificeret 
tillidstjenesteyder og opfylder kravene i 
bilag IV, og som gør det muligt at 
autentificere et websted og knytter 
webstedet til den person, som certifikatet er 
udstedt til

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. ro
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Ændringsforslag 140
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Databehandling og databeskyttelse

1. Tillidstjenesteydere og -udstedere, 
valideringstjenester, modtagerparter og 
tilsynsorganer skal sikre en rimelig og 
lovlig behandling af personoplysninger i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.
2. Tillidstjenesteydere og -udstedere samt 
valideringstjenester skal behandle 
personoplysninger i overensstemmelse 
med direktiv 95/46/EF. Behandlingen af 
personoplysninger skal begrænses til det 
minimum af oplysninger, der er strengt 
nødvendige, for at et elektronisk 
identifikationsmiddel eller certifikat kan 
udstedes og ajourføres, for at en 
elektronisk autentifikation kan valideres, 
eller for at der kan leveres en 
tillidstjeneste.
3. Tillidstjenesteydere og -udstedere samt 
valideringstjenester skal garantere 
fortroligheden og integriteten af 
oplysningerne vedrørende de personer, de 
udsteder elektroniske 
identifikationsmidler til eller leverer 
tjenester til.
4. Uden at den retsvirkning, der tillægges 
pseudonymer i henhold til den nationale 
lovgivning, dermed foregribes, må 
medlemsstaterne ikke forhindre, at 
tillidstjenesteudstedere i forbindelse med 
elektronisk autentifikation anfører et 
pseudonym i stedet for eller som 
supplement til indehaverens navn eller 
forhindre, at tillidstjenesteydere på 
certifikater for elektroniske signaturer 
anfører et pseudonym i stedet for 
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underskriverens navn.
5. Valideringstjenester må ikke indsamle 
eller opbevare oplysninger udover det 
omfang, som valideringsprocessen 
kræver. Valideringstjenester må ikke 
profilere signaturer, modtagerparter eller 
øvrige kunder. Der kan opbevares logfiler 
med henblik på at afsløre svig og indgreb, 
men disse må højst opbevares i 90 dage.

Or. en

Begrundelse

This text is moved from article 11 to an article 4a. Amending for electronic authentication 
means clarifies that issuers should not be prevented from providing further attributes 
enabling selective disclosure of individual attributes, including pseudonyms in the sense of 
context specific electronic authentication. The 5th paragraph means that potential liability 
must not lead to an uncontrolled collection of personal data. And the suggested solution does 
not conflict with the liability of the Member States set forth in Article 6 (1) (e). The 
unambiguous attribution of the data to a single individual may still be ensured at the time of 
issuance or verification as requested. As proof in potential proceedings on liability questions 
the sealed or signed proof provided by the validation service will suffice. As generally the 
provision in liability in Art. 6 requires clarification and rephrasing such changes may require 
follow-up changes of this norm necessary.

Ændringsforslag 141
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidig anerkendelse og accept Gensidig anerkendelse

Or. en

Ændringsforslag 142
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis kræves 
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.

1. Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis kræves 
elektronisk autentifikation ved hjælp af et 
elektronisk autentifikationsmiddel som 
forudsætning for adgang til en 
onlinetjeneste, skal ethvert anmeldt
elektronisk autentifikationsmiddel af 
samme eller højere sikkerhedsniveau, der 
er udstedt i en anden medlemsstat, 
anerkendes i henhold til national 
lovgivning eller administrativ praksis af 
samme onlinesektor. Derudover skal 
ethvert elektronisk autentifikationsmiddel, 
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.

2. En medlemsstat kan begrænse 
anerkendelse og accept af et anmeldt 
elektronisk autentifikationsmiddel til en 
specifik sektor eller specifikke sektorer.
3. En medlemsstat kan tilbagetrække 
anerkendelse og accept af elektroniske 
autentifikationsmidler i tilfælde af 
sikkerhedsbrud, herunder udstedelse af 
certifikater til bedragere eller en teknisk 
svaghed i mekanismen.

Or. en

Begrundelse

Follow-up changes in diction. To prevent a race to the bottom and undermining security 
concepts Member States should not be forced to accept electronic authentication means with 
a lower assurance level. E.g. it would be inappropriate force Member States to allow access 
with a username and password secured eID towards services that require two factor 
authentication with a secure token to access under national law of the Member State. 
Likewise where Member States foresee a separation of sectors, e.g. between public, health 
and financial sectors, these data protection and security considerations must not be negated 
by enforcing the recognition and acceptance of foreign eIDs from another sector even if these 
meet the required assurance level. Implementing acts: It will be necessary to define with 
implementing acts a systematic of sectors based on factually existing separations in the 
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Member States. For assurance levels such systems already exist as a basis, e.g. the ISO/IEC 
29115 standard. If a trust service provider is subverted by a foreign intelligence agency and 
fake credentials are issued then member states must have the unconditional right to blacklist 
its credentials immediately regardless of inconvenience caused to the trust service provider’s 
other customers – as in the Diginotar case.

Ændringsforslag 143
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis kræves 
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.

Når der i henhold til EU-lovgivning eller
national lovgivning eller administrativ 
praksis kræves elektronisk identifikation 
ved hjælp af et elektronisk 
identifikationsmiddel og autentifikation 
som forudsætning for adgang til en 
onlinetjeneste i en medlemsstat eller EU-
institution, skal det elektroniske
identifikationsmiddel, der er udstedt i en 
anden medlemsstat eller af EU-
institutionen og omfattet af en ordning, der 
er opført i den liste, som Kommissionen 
offentliggør efter proceduren i artikel 7, 
anerkendes i den første medlemsstat eller 
af EU-institutionen med henblik på 
adgang til den pågældende onlinetjeneste, 
senest seks måneder efter offentliggørelse 
af listen, herunder den pågældende 
ordning.

Or. en

Ændringsforslag 144
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 5



PE510.784v01-00 58/169 AM\936276DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis kræves 
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.

Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis kræves 
elektronisk identifikation ved hjælp af et 
elektronisk identifikationsmiddel og 
autentifikation som forudsætning for 
adgang til en offentlig onlinetjeneste i en 
medlemsstat, skal de elektroniske 
identifikationsmidler, 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 i de 
første medlemsstater med henblik på 
adgang til den pågældende onlinetjeneste, 
forudsat at de pågældende elektroniske 
identifikationsmidler svarer til et 
identitetssikkerhedsniveau, der svarer til 
eller er højere end det sikkerhedsniveau, 
der er påkrævet for adgang til den 
pågældende onlinetjeneste i den første 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 145
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis kræves 
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 

Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis kræves 
elektronisk identifikation ved hjælp af et 
elektronisk identifikationsmiddel og 
autentifikation som forudsætning for 
adgang til en onlinetjeneste, skal
elektroniske identifikationsmidler af 
samme eller højere sikkerhedsniveau, der 
er udstedt i en anden medlemsstat, anmeldt
efter proceduren i artikel 7, anerkendes 
med henblik på adgang til denne
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accepteres med henblik på adgang til 
denne tjeneste.

onlinetjeneste, senest seks måneder efter 
Kommissionens offentliggørelse af listen 
med anmeldte ordninger.

Or. en

Begrundelse

Forslaget er præciseret, og ordlyden "accepteres" er slettet, da det er uklart, hvilken juridisk 
forskel der er mellem accepteres og anerkendes, og om medtagelsen overhovedet er 
nødvendig. Medlemsstaterne bør ligeledes gives en frist, inden for hvilken de skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger med henblik på at anerkende andre identifikationsordninger efter 
anmeldelsen og den efterfølgende offentliggørelse. Sikkerhedsniveauerne bør være de samme 
eller højere for at undgå at skabe en ond cirkel.

Ændringsforslag 146
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis kræves
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.

Når der i henhold til national lovgivning 
eller administrativ praksis findes
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 for samordning baseret på 
teknologisk neutralitet i artikel 7, og med
et sikkerhedsniveau, der svarer til eller er 
højere end det sikkerhedsniveau, der er 
påkrævet med henblik på adgang til denne 
tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 147
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 finder kun anvendelse på specifikke 
grænseoverskridende offentlige tjenester. 
Kommissionen opstiller ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt en liste med 
henblik på at præcisere disse 
grænseoverskridende tjenester. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 148
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 finder kun anvendelse på specifikke 
grænseoverskridende offentlige tjenester. 
Kommissionen opstiller ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt en liste med 
henblik på at præcisere disse 
grænseoverskridende tjenester. 
Gennemførelsesretsakten skal følge 
bestemmelserne i artikel 8 og vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
39, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 149
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan i henhold til 
national lovgivning opretholde og 
anvende deres egne 
identifikationsordninger til 
onlinetjenester, der ikke hører under 
listen som angivet i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 150
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan frivilligt etablere 
elektroniske identifikationsordninger til 
borgerne i en anden medlemsstat i 
henhold til national lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 151
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelser for anmeldelse af elektroniske 
identifikationsordninger

Betingelser for anmeldelse af elektroniske
autentifikations- eller

identifikationsordninger

Or. en
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Ændringsforslag 152
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Elektroniske identifikationsordninger 
kan anmeldes i henhold til artikel 7, hvis 
alle nedenstående betingelser er opfyldt:

1. Elektroniske autentifikations- eller
identifikationsordninger kan anmeldes i 
henhold til artikel 7, hvis alle nedenstående 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 153
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Elektroniske identifikationsordninger
kan anmeldes i henhold til artikel 7, hvis 
alle nedenstående betingelser er opfyldt:

1. En elektronisk identifikationsordning
kan anmeldes i henhold til artikel 7, hvis 
alle nedenstående betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 154
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det elektroniske identifikationsmiddel er 
udstedt af, på vegne af eller under ansvar 
af den medlemsstat, der anmelder 
ordningen

a) det elektroniske identifikationsmiddel er
anerkendt af, udstedt af eller på vegne af 
den medlemsstat, der anmelder ordningen

Or. en
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Begrundelse

En ordning inden for den private sektor bør i princippet anmeldes, hvis den er anerkendt af en 
medlemsstat.

Ændringsforslag 155
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det elektroniske identifikationsmiddel er 
udstedt af, på vegne af eller under ansvar 
af den medlemsstat, der anmelder 
ordningen

a) det elektroniske identifikationsmiddel er 
udstedt:

Or. en

Ændringsforslag 156
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det elektroniske identifikationsmiddel er 
udstedt af, på vegne af eller under ansvar af 
den medlemsstat, der anmelder ordningen

a) det elektroniske autentifikations- eller
identifikationsmiddel er udstedt af, på 
vegne af eller under ansvar af den 
medlemsstat, der anmelder ordningen

Or. en

Ændringsforslag 157
Sajjad Karim

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

a) det elektroniske identifikationsmiddel er 
udstedt af, på vegne af eller under ansvar 
af den medlemsstat, der anmelder 
ordningen

a) det elektroniske identifikationsmiddel er 
udstedt:

i) af den medlemsstat, der anmelder 
ordningen

ii) i henhold til en fuldmagt fra den 
medlemsstat, der anmelder ordningen
iii) uafhængigt af den medlemsstat, der 
anmelder ordningen, og er anerkendt af 
medlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 158
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det elektroniske identifikationsmiddel 
er etableret ved lov som et officielt 
dokument og en national identifikator i 
den anmeldende medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 159
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det elektroniske identifikationsmiddel 
kan som minimum bruges til at få adgang 
til offentlige tjenester, der kræver 

b) det elektroniske identifikationsmiddel i 
denne ordning kan som minimum bruges 
til at få adgang til en tjeneste, som udbydes 
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elektronisk identifikation i den anmeldende 
medlemsstat

af et organ i den offentlige sektor, der 
kræver elektronisk identifikation i den 
anmeldende medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 160
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det elektroniske identifikationsmiddel 
kan som minimum bruges til at få adgang 
til offentlige tjenester, der kræver 
elektronisk identifikation i den anmeldende 
medlemsstat

b) det elektroniske autentifikations- eller
identifikationsmiddel kan som minimum 
bruges til at få adgang til offentlige 
tjenester, der kræver elektronisk 
identifikation i den anmeldende 
medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 161
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den elektroniske 
identifikationsordning opfylder kravene 
for interoperabilitetsmodellen i 
overensstemmelse med artikel 8

Or. en

Ændringsforslag 162
Sajjad Karim
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
personidentifikationsdataene er knyttet
entydigt til en fysisk eller juridisk person, 
jf. artikel 3, nr. 1

c) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
personidentifikationsdataene er knyttet til
et tilstrækkeligt højt niveau for det 
pågældende identitetssikkerhedsniveau i 
forhold til en fysisk eller juridisk person, 
jf. artikel 3, nr. 1, på tidspunktet for 
udstedelse af de elektroniske 
identifikationsmidler i den pågældende 
ordning

Or. en

Ændringsforslag 163
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den anmeldende medlemsstat sikrer, at
personidentifikationsdataene er knyttet
entydigt til en fysisk eller juridisk person, 
jf. artikel 3, nr. 1

c) den anmeldende medlemsstat sikrer, at
der er en mekanisme til at fastslå, at 
autentifikationsdataene entydigt
verificerer de ønskede akkreditiver for en 
fysisk eller juridisk person, jf. artikel 3, nr. 
1

Or. en

Ændringsforslag 164
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
personidentifikationsdataene er knyttet

c) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
personidentifikationsdataene er knyttet til 
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entydigt til en fysisk eller juridisk person, 
jf. artikel 3, nr. 1

en fysisk eller juridisk person, jf. artikel 3, 
nr. 1, enten entydigt eller i det nødvendige 
omfang med hensyn til det specifikke 
formål

Or. en

Begrundelse

Princippet om dataminimering bør indarbejdes i dette forslag. For nogle tjenester er der 
behov for entydig identifikation, mens der for andre ikke er behov for overførsel af alle data. 
Et praktisk eksempel kan være en simpel alderskontrol, hvor der ikke er behov for øvrige 
personoplysninger.

Ændringsforslag 165
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den part, der udsteder de elektroniske 
identifikationsmidler, der er omfattet af 
ordningen, sikrer, at 
personidentifikationsdataene i litra c) er 
knyttet til et tilstrækkeligt højt 
identitetssikkerhedsniveau for de 
pågældende elektroniske 
identifikationsmidler på tidspunktet for 
udstedelsen af de elektroniske 
identifikationsmidler

Or. en

Ændringsforslag 166
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den anmeldende medlemsstat sikrer, at d) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
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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 
øvrige medlemsstater og Kommissionen 
herom i henhold til artikel 7

der gratis stilles en 
autentifikationsmulighed til rådighed. Den 
anmeldende medlemsstat sikrer, at der er 
punkt til punkt-autentifikationstjenester 
til rådighed online på grundlag af åbne 
standarder for anvendelse af 
modtagerparterne til at validere
personautentifikations- eller 
identifikationsdata, som vedkommende 
har modtaget i elektronisk form. 
Medlemsstaterne bestræber sig på at 
muliggøre elektronisk autentifikation, der
ikke kan forbindes. I denne sammenhæng 
skal medlemsstaterne enten etablere en 
autentifikationsmulighed online eller på 
anden måde fremlægge alle nødvendige 
specifikationer og 
referenceimplementering til anmeldende 
parter med henblik på verifikation af en 
elektronisk autentifikation eller 
elektronisk identifikation med en
forholdsmæssig indsats.
Hvis en medlemsstat erfarer, at en 
identifikationsordning eller en 
autentifikationsmulighed helt eller delvis 
kompromitteres, skal medlemsstaten, 
uanset om den pågældende ordning eller 
mulighed hører under eget eller en anden 
medlemsstats ansvarsområde, omgående 
underrette Kommissionen og alle de 
øvrige medlemsstater om 
sikkerhedsbruddet i henhold til artikel 7. 
Medlemsstaterne skal suspendere eller 
tilbagekalde tilliden til 
identifikationsordningen eller 
autentifikationsmuligheden eller de 
kompromitterede dele. Andre berørte 
parter underrettes i overensstemmelse 
med kravene i artikel 15, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

This establishes clear requirements for what an authentication service is and could be, and 
further details the mechanism whereby cooperation around development of appropriate 
technological standards and requirements could be undertaken. The validation solution may 
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be set up as a validation service online. Together with the amendment to Article 4a (5) the 
suggested solutions should reasonably prevent profiling attempts or that centralized 
databases are built with the validation service. Allowing and encouraging further 
development of privacy-preserving solutions prevents a ‘race to the bottom’ in terms of data 
protection and security aspects in the eID area. Also in the light of technological neutrality 
such a path for upcoming solutions must remain open. Therefore only few necessary 
cornerstones may be demanded including a clear reference to data protection requirements. 
As privacy-preserving solutions allowing for an end-to-end authentication demand for some 
technical requirements on the relying parties’ side, it must be possible to require that 
proportionate action is taken by relying parties, e.g. installing a browser plug in or running 
software of a USB stick without further installation. This is a very important but not invasive 
amendment to the regulation as also the current draft necessarily requires that the relying 
party understands the authentication process, thus has some software installed. Revocation: 
The revocation of a service must be possible without creating linkability of the electronic 
authentication means, in particular unique serial numbers send with each authentication must 
not be used.

Ændringsforslag 167
Sajjad Karim

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 
øvrige medlemsstater og Kommissionen 
herom i henhold til artikel 7

d) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
der gratis og til enhver tid stilles en 
autentifikationsmulighed til rådighed 
online, så enhver modtagerpart, der er 
hjemmehørende uden for den pågældende 
medlemsstats område, kan validere de 
personidentifikationsdata, som 
vedkommende har modtaget i elektronisk 
form. Denne autentifikation skal ydes 
gratis ved adgang til en onlinetjeneste, der 
udbydes af et organ i den offentlige 
sektor. Medlemsstaterne må ikke pålægge 
parter, der er hjemmehørende uden for 
deres område, og som vil gennemføre en 
sådan autentifikation, urimelige specifikke 
tekniske krav
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Or. en

Ændringsforslag 168
Jürgen Creutzmann

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 
øvrige medlemsstater og Kommissionen 
herom i henhold til artikel 7

d) den anmeldende medlemsstat sikrer, at 
der gratis og til enhver tid stilles en 
autentifikationsmulighed til rådighed 
online i forbindelse med adgang til 
offentlige tjenester, så enhver 
modtagerpart, der er hjemmehørende uden 
for den pågældende medlemsstats område,
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,
uforholdsmæssige 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 
øvrige medlemsstater og Kommissionen 
herom i henhold til artikel 7

Or. en

Begrundelse

De offentlige tjenester skal tilbydes gratis, men der er intet, der forhindrer parterne i at 
opkræve gebyrer i tilfælde af private transaktioner. Det ledende princip i denne forordning 
bør være interoperabilitet, og medlemsstaterne bør fortsat have mulighed for at opkræve 
gebyrer i forbindelse med specifikke tekniske krav, når disse er omfattet af de ordninger og 
navnlig, hvis de vedrører væsentlige sikkerhedsmæssige aspekter.
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Ændringsforslag 169
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den anmeldende medlemsstat sikrer, 
at der stilles en autentifikationsmulighed 
til rådighed online, så enhver 
modtagerpart, der er hjemmehørende 
uden for den pågældende medlemsstats 
område, kan validere de 
personidentifikationsdata, som 
vedkommende har modtaget i elektronisk 
form. En sådan autentifikation skal stilles 
til rådighed gratis ved adgang til en 
onlinetjeneste, der udbydes af et organ i 
den offentlige sektor. Medlemsstaterne må 
ikke pålægge parter, der er 
hjemmehørende uden for deres område, 
og som vil gennemføre en sådan 
autentifikation, urimelige specifikke 
tekniske krav

Or. en

Ændringsforslag 170
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) valideringstjenester skal efter 
indehaverens skøn fremlægge 
underskrevet eller forseglet 
dokumentation for de kendetegn, som 
indehaveren har valgt.
I tilfælde af en anonym autentifikation 
skal den fremlagte dokumentation ikke 
kunne forbindes med indehaveren eller 
anden dokumentation eller personlige 
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kendetegn, der er fremlagt.
I tilfælde af kontekstspecifik elektronisk 
autentifikation er muligheden for 
forbindelse udelukkende tilladt inden for 
den specifikke kontekst

Or. en

Begrundelse

This paragraph addressed particular duties of the validation services. If and as long as third 
parties are involved in the authentication process entity should be deployed for the benefit of 
data protection. In particular where the eID solutions of the Member States do not (yet) 
support attribute selection the involved third party could and should act as a privacy proxy 
concealing unnecessary information from the relying party. Demanding validation services to 
provide proof over individual attributes is a direct consequence of the principle of data 
minimisation applicable to all relying parties within the European Union. To prevent any 
form of profiling the provided proofs must not be linkable, thus must not contain serial 
numbers or other means that would allow identify a person authenticating even for the issuer 
or validation service itself. Also it should not be possible for relying parties to see that the 
same person has authenticated before. Providing selective disclosure of attributes by the 
validation services may give valuable impulses for future development of the national eID 
solutions within the notifying Member States and lead towards the acceptance of more 
privacy preserving eID solutions in a mid- or long term. The selection is to the discretion of 
the holder as it is up to the data subject to decide which information to disclose.

Ændringsforslag 171
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) valideringstjenesten, der omhandles i 
litra d), respekterer 
dataminimeringsprincippet, og der kan 
derfor udelukkende indsamles eller 
opbevares data med henblik på 
gennemførelse af valideringen. 
Valideringstjenesten må ikke profilere 
signaturer, modtagerparter eller øvrige 
kunder

Or. en



AM\936276DA.doc 73/169 PE510.784v01-00

DA

Ændringsforslag 172
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den anmeldende medlemsstat påtager 
sig erstatningsansvaret for:

e) den anmeldende medlemsstat sikrer:

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes erstatningsansvar bør behandles særskilt. Jf. senere ændringer.

Ændringsforslag 173
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den entydige tilknytning af 
personidentifikationsdataene, jf. litra c),
og

i) at de data, der fremlægges til det 
elektroniske autentifikationsmiddel, 
entydigt verificerer kendetegnene for en 
enkelt fysisk eller juridisk person, og

Or. en

Ændringsforslag 174
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den entydige tilknytning af 
personidentifikationsdataene, jf. litra c), og

i) tilknytningen af 
personidentifikationsdataene, jf. litra c), og
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Or. en

Begrundelse

Tilknytningen skal ikke være entydig i alle tilfælde. Der henvises til foregående 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 175
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De anmeldende medlemsstater må kun 
anmelde en elektronisk 
identifikationsordning fra en 
certificeringstjenesteudbyder, som er 
hjemmehørende i et tredjeland, hvis 
tjenesteudbyderen opfylder alle kravene i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 176
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når medlemsstaterne anmelder en 
elektronisk identifikationsordning, skal de 
forelægge Kommissionen nedenstående 
oplysninger og hurtigst muligt eventuelle 
senere ændringer heraf:

1. Når medlemsstaterne anmelder en 
elektronisk autentifikations- eller
identifikationsordning, skal de forelægge 
Kommissionen nedenstående oplysninger 
og hurtigst muligt eventuelle senere 
ændringer heraf:

Or. en
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Ændringsforslag 177
Sajjad Karim

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, 
herunder ordningens 
identitetssikkerhedsniveauer

Or. en

Ændringsforslag 178
Jürgen Creutzmann

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 og 
ordningens sikkerhedsniveauer

Or. en

Ændringsforslag 179
Amelia Andersdotter

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 autentifikations- eller
identifikationsordning

Or. en
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Ændringsforslag 180
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysning om, hvilke myndigheder der 
er ansvarlige for den anmeldte elektroniske 
identifikationsordning

b) oplysning om, hvilke myndigheder der 
er ansvarlige for den anmeldte elektroniske
autentifikations- eller
identifikationsordning

Or. en

Ændringsforslag 181
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysning om, hvilke myndigheder der 
er ansvarlige for den anmeldte elektroniske 
identifikationsordning

b) oplysning om, hvilken myndighed eller
hvilke myndigheder der er ansvarlige for 
den anmeldte elektroniske 
identifikationsordning

Or. en

Ændringsforslag 182
Sajjad Karim

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 den enhed eller de 
enheder, der forvalter verifikationen af 
personidentifikatoren

Or. en
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Ændringsforslag 183
Amelia Andersdotter

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 forvalter 
registreringen af de relevante kendetegn

Or. en

Ændringsforslag 184
Jürgen Creutzmann

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, hvilken enhed der 
forvalter registreringen af
personidentifikatorerne

Or. en

Begrundelse

Efterfølgende ændring med henblik på at indarbejde princippet om dataminimering. Det bør 
ligeledes præciseres, at det er enheden frem for personen, der er relevant her.

Ændringsforslag 185
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en beskrivelse af, hvordan kravene 
vedrørende interoperabilitet i 
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overensstemmelse med artikel 8 er opfyldt

Or. en

Ændringsforslag 186
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af 
autentifikationsmuligheden

d) en beskrivelse af 
autentifikationsmuligheden og eventuelle 
tekniske krav, der pålægges 
modtagerparterne

Or. en

Ændringsforslag 187
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en beskrivelse af 
autentifikationsmuligheden

d) en beskrivelse af 
autentifikationsmuligheden, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra d)

Or. en

Ændringsforslag 188
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) nærmere bestemmelser om suspension e) nærmere bestemmelser om suspension 
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eller tilbagekaldelse af den anmeldte
identifikationsordning, 
autentifikationsmuligheden eller de 
kompromitterede dele heraf.

eller tilbagekaldelse af den anmeldte
autentifikationsordning eller de 
kompromitterede dele heraf.

Or. en

Ændringsforslag 189
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) verificerbare forsikringer i forbindelse 
med en sikkerhedskontrolordning for 
elektronisk identifikation i tråd med 
kravene i artikel 16, stk. 1.

Or. en

(Jf. ændringsforslag til artikel 8, stk. 2, og artikel 16, stk. 1).

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at alle anmeldte ordninger er underlagt uafhængig 
tredjepartskontrol. Se også den ændrede artikel 8, stk. 2, og artikel 16, stk. 1.

Ændringsforslag 190
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Seks måneder efter forordningens 
ikrafttræden offentliggør Kommissionen i 
Den Europæiske Unions Tidende en liste 
over de elektroniske 
identifikationsordninger, der er anmeldt i 
henhold til stk. 1, med grundlæggende 
oplysninger om ordningerne.

2. Seks måneder efter forordningens 
ikrafttræden offentliggør Kommissionen i 
Den Europæiske Unions Tidende samt på 
et offentligt tilgængeligt websted en liste 
over de elektroniske 
identifikationsordninger, der er anmeldt i 
henhold til stk. 1, med grundlæggende 
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oplysninger om ordningerne.

Or. en

Begrundelse

Et websted vil formentlig være mere brugervenligt.

Ændringsforslag 191
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Hvis Kommissionen modtager en 
anmeldelse efter udløbet af den periode, 
der er fastsat i stk. 2, offentliggør den
ændringerne til listen, der er fastsat i stk. 
2, i Den Europæiske Unions Tidende
inden for en måned fra datoen for 
modtagelse af anmeldelsen.

Or. en

Ændringsforslag 192
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
1. Hvis enten en anmeldt elektronisk 
identifikationsordning i henhold til artikel 
7, stk. 1, eller en autentifikation i henhold 
til artikel 6, stk. 1, litra d), helt eller delvis 
kompromitteres på en måde, som berører 
ordningens troværdighed i forbindelse 
med grænseoverskridende transaktioner, 
skal den anmeldende medlemsstat 
omgående suspendere eller tilbagekalde 
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den grænseoverskridende del af den 
elektroniske identifikationsordning eller 
autentifikationen eller de 
kompromitterede dele og underrette de 
øvrige medlemsstater og Kommissionen 
herom.
2. Når overtrædelsen eller den 
kompromitterende del i stk. 1 er afhjulpet, 
skal den anmeldende medlemsstat
genoprette autentifikationen og omgående 
underrette de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen herom.
3. Hvis overtrædelsen eller den 
kompromitterende del i stk. 1 ikke er 
afhjulpet inden for tre måneder efter 
suspensionen eller tilbagekaldelsen, skal 
den anmeldende medlemsstat underrette 
de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen om tilbagekaldelsen af den 
elektroniske identifikationsordning. 
Kommissionen offentliggør hurtigst 
muligt ændringerne til listen i henhold til 
artikel 7, stk. 2, i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 193
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Ansvar

1. Den anmeldende medlemsstat er 
ansvarlig for de elektroniske 
identifikationsmidler, der udstedes af eller 
på vegne af medlemsstaten, og for enhver 
form for direkte skade, der forårsages som 
følge af en manglende overholdelse af 
forpligtelserne i artikel 6, medmindre det 
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kan bevises, at medlemsstaten ikke har 
udvist forsømmelighed.
2. Udstederen af et elektronisk 
identifikationsmiddel, som er anerkendt 
og meddelt af en medlemsstat i henhold til 
artikel 7, er ansvarlig for manglen på:
i) en entydig tilknytning af 
personidentifikationsdataene, og
ii) en autentifikationsmulighed,
medmindre det kan bevises, at 
vedkommende ikke har udvist 
forsømmelighed.

Or. en

Begrundelse

Et vigtigt spørgsmål som ansvar bør i analogi med afsnittet om tillidstjenester reguleres 
særskilt fra anmeldelsesproceduren, hvis det ikke passer ind. Den foreslåede artikel omfatter 
såvel offentlige som private elektroniske identifikationsordninger.

Ændringsforslag 194
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
1. Den anmeldende medlemsstat 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 6, 
stk. 1, litra c) og d), medmindre det kan 
bevises, at medlemsstaten ikke har udvist 
forsømmelighed.
2. Den part, der udsteder de elektroniske 
identifikationsmidler, er ansvarlig for 
enhver form for direkte skade, der 
forårsages for en fysisk eller juridisk 
person som følge af den manglende evne 
til at sikre følgende i overensstemmelse 
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med identitetssikkerhedsniveauerne i de 
nationale ordninger:
i) tilknytning af 
personidentifikationsdataene, jf. artikel 6, 
stk. 1, litra ca), og
ii) korrekt anvendelse af 
autentifikationen, jf. artikel 6, stk. 1, litra 
d),
medmindre det kan bevises, at parten ikke 
har udvist forsømmelighed.
3. Stk. 1 og 2 tilsidesætter ikke det 
erstatningsansvar i henhold til national 
lovgivning, der påhviler parterne i en 
transaktion, hvor der benyttes 
elektroniske identifikationsmidler, som er 
omfattet af den anmeldte ordning.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at præcisere, hvad den medlemsstat/part, der udsteder de elektroniske 
identifikationsmidler, er ansvarlig for. Dette ændringsforslag indebærer et ansvar for den 
anmeldende medlemsstat/part, der udsteder de elektroniske identifikationsmidler, medmindre 
det kan bevises, at vedkommende ikke har udvist forsømmelighed. Ovenstående er i 
overensstemmelse med tilgangen i artikel 9 og sikrer ensartede bestemmelser vedrørende 
ansvar medlemsstaterne imellem.

Ændringsforslag 195
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koordinering Interoperabilitet og koordinering

Or. en

Begrundelse

Denne artikel bør ligeledes omfatte ordningernes interoperabilitet, da koordineringen mellem 
medlemsstaterne kun udgør en metode hertil.
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Ændringsforslag 196
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koordinering Koordinering og interoperabilitet

Or. en

Begrundelse

Interoperabilitetsmodellen er nøglen til en vellykket forordning. Der er behov for yderligere 
drøftelser mellem medlemsstaterne for at fastsætte, hvad modellen skal indebære, og hvordan 
den skal fungere.

Ændringsforslag 197
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne samarbejder med det 
mål at skabe interoperabilitet mellem 
elektroniske identifikationsmidler, der er 
omfattet af en anmeldt ordning, og for at 
øge sikkerheden i disse 
identifikationsmidler.

1. De nationale infrastrukturer for 
elektronisk identifikation skal sørge for 
interoperabilitet med infrastrukturer for 
elektronisk identifikation i andre 
medlemsstater. Interoperabiliteten mellem
de nationale infrastrukturer for 
elektronisk identifikation sikres gennem 
en interoperabilitetsmodel.

1a. Interoperabilitetsmodellen skal 
omfatte de tekniske krav, der som 
minimum er nødvendige, samt de fælles 
operationelle sikkerhedsstandarder, 
identitetssikkerhedsniveauer og -
standarder, som skal danne grundlag for 
medlemsstaternes kortlægning af deres 
nationale ordning, certificering og 
forvaltning.
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1b. Interoperabilitetsmodellen skal:
i) sikre teknologisk neutralitet
ii) fremme princippet om indbygget 
databeskyttelse
iii) sikre, at personoplysninger behandles 
i overensstemmelse med direktiv 
95/46/EF.
1c. For at fastsætte ensartede betingelser 
for gennemførelse i henhold til stk. 1, 1a 
og 1b, vedtager Kommissionen senest den 
[indsæt dato] gennemførelsesretsakter om 
standarder og protokoller for 
interoperabilitetsmodellen og 
identitetssikkerhedsniveauerne.
1d. Medlemsstaterne samarbejder med det 
mål at skabe interoperabilitet mellem 
elektroniske identifikationsmidler, der er 
omfattet af en anmeldt elektronisk 
identifikationsordning, og for at øge 
sikkerheden i disse identifikationsmidler.

1e. Samarbejdet mellem medlemsstaterne 
skal bestå af:
i) udveksling af informationer, erfaringer 
og god praksis vedrørende elektroniske 
identifikationsordninger
ii) fagfællebedømmelse af elektroniske 
identifikationsordninger
iii) undersøgelse af relevante udviklinger 
inden for sektoren for elektronisk 
identifikation.

Or. en

Ændringsforslag 198
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne samarbejder med det 1. Medlemsstaterne samarbejder med det 
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mål at skabe interoperabilitet mellem 
elektroniske identifikationsmidler, der er 
omfattet af en anmeldt ordning, og for at 
øge sikkerheden i disse 
identifikationsmidler.

mål at skabe interoperabilitet mellem 
elektroniske identifikationsmidler, der er 
omfattet af en anmeldt ordning, og for at 
øge sikkerheden i disse 
identifikationsmidler.
Interoperabilitetsstandarder bør være 
offentlige og ligeledes de kryptografiske 
algoritmer, protokoller og vigtige 
forvaltningsstandarder. Alle 
kontrolrapporter offentliggøres sammen 
med alle anmeldelser af brud efter den 
ansvarlige underretningsperiode i artikel 
15, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed, ansvar og ansvarlig underretning sikrer, at der hurtigt træffes afhjælpende 
foranstaltninger i forbindelse med sikkerhedsproblemer og tillid til systemet.

Ændringsforslag 199
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne og Kommissionen 
skal navnlig prioritere interoperabilitet i 
forbindelse med de e-tjenester, der har 
den største relevans på tværs af 
grænserne, ved at:
a) udveksle bedste praksis vedrørende de 
elektroniske identifikationsmidler, der er 
omfattet af en anmeldt ordning
b) tilvejebringe og regelmæssigt ajourføre 
bedste praksis vedrørende de elektroniske 
identifikationsmidler for så vidt angår 
tillid og sikkerhed
c) tilvejebringe, regelmæssigt ajourføre og 
fremme anvendelsen af elektroniske 
identifikationsmidler. 
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Or. en

Ændringsforslag 200
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter de fornødne 
foranstaltninger for at lette samarbejdet 
mellem medlemsstaterne, jf. stk. 1, med 
henblik på at fremme et højt niveau af tillid 
og sikkerhed, der står i et passende forhold 
til risikoen. Disse gennemførelsesretsakter 
skal navnlig omfatte udveksling af 
information, erfaringer og god praksis 
vedrørende elektroniske 
identifikationsordninger, 
fagfællebedømmelse af anmeldte 
elektroniske identifikationsordninger og 
undersøgelser af relevante 
udviklingstendenser i sektoren for 
elektronisk identifikation, der skal 
gennemføres af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter de fornødne 
foranstaltninger for at lette samarbejdet 
mellem medlemsstaterne, jf. stk. 1d og 1e, 
med henblik på at fremme et højt niveau af 
tillid og sikkerhed, der står i et passende 
forhold til risikoen.

Or. en

Ændringsforslag 201
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter de fornødne 

2. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter de fornødne
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foranstaltninger for at lette samarbejdet 
mellem medlemsstaterne, jf. stk. 1, med 
henblik på at fremme et højt niveau af tillid 
og sikkerhed, der står i et passende forhold 
til risikoen. Disse gennemførelsesretsakter 
skal navnlig omfatte udveksling af 
information, erfaringer og god praksis 
vedrørende elektroniske 
identifikationsordninger,
fagfællebedømmelse af anmeldte 
elektroniske identifikationsordninger og 
undersøgelser af relevante 
udviklingstendenser i sektoren for 
elektronisk identifikation, der skal 
gennemføres af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

foranstaltninger for at lette samarbejdet 
mellem medlemsstaterne samt 
offentliggørelses- og 
fagfællebedømmelsesmekanismer, jf. stk. 
1, med henblik på at fremme et højt niveau 
af tillid og sikkerhed, der står i et passende 
forhold til risikoen. Disse 
gennemførelsesretsakter skal navnlig 
omfatte udveksling af information, 
erfaringer og god praksis vedrørende 
elektroniske identifikationsordninger,
uafhængig tredjepartskontrol af anmeldte 
elektroniske identifikationsordninger og 
undersøgelser af relevante 
udviklingstendenser i sektoren for 
elektronisk identifikation, der skal 
gennemføres af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

Or. en

(Se også artikel 7, stk. 1, litra f), (ny))

Begrundelse

Procedurer for "fagfællebedømmelse" skal defineres tydeligere. Uafhængig 
tredjepartskontrol, der er påkrævet for tillidstjenesteudbydere, er en mere pålidelig metode til 
sikring af gennemsigtighed og ansvarlighed i kontrollen af anmeldte ordninger.

Ændringsforslag 202
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 med det formål at fremme 
interoperabilitet på tværs af grænserne 
mellem elektroniske identifikationsmidler 
ved hjælp af tekniske minimumskrav.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Denne overensstemmelsesmekanisme er ikke længere nødvendig, eftersom de tekniske krav nu 
er cementeret i forordningen.

Ændringsforslag 203
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel
38 med det formål at fremme 
interoperabilitet på tværs af grænserne 
mellem elektroniske identifikationsmidler 
ved hjælp af tekniske minimumskrav.

3. Gennemførelsesretsakterne, jf. denne 
artikels stk. 1c og stk. 2, vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk.
2.

Or. en

Ændringsforslag 204
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 med det formål at fremme
interoperabilitet på tværs af grænserne
mellem elektroniske identifikationsmidler
ved hjælp af tekniske minimumskrav.

3. Kommissionen opretter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter standarder og 
tekniske krav vedrørende interoperabilitet 
på tværs af grænserne og sikkerhed for
elektroniske identifikationsmidler. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen bør fokusere på standarder og tekniske krav frem for på medlemsstaternes 
koordineringsproces.

Ændringsforslag 205
Jürgen Creutzmann

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. en

Begrundelse

Hvis en tillidstjenesteyder vælger ikke at tilbyde kvalificerede tillidstjenester, bør 
vedkommende ikke pålægges yderligere ansvar. Der kan dog stadig anlægges sag om 
civilretligt ansvar.

Ændringsforslag 206
Amelia Andersdotter

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 

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, eller hvor den som følge af en 
driftsmæssig eller teknisk fejl udsteder et 
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forsømmelighed. certifikat eller anden godkendelse forkert,
uanset om det er ved at udstede et 
certifikat eller en godkendelse til den 
forkerte person, eller om det er ved at 
udstede et certifikat eller en godkendelse 
med de forkerte egenskaber.

Or. en

Begrundelse

De katastrofale fejl i det nuværende certificeringssystem skyldes primært, at 
certificeringsmyndighederne fraskriver sig ethvert ansvar i deres erklæring om 
certificeringspraksis og derefter kører tjenesterne så billigt som overhovedet muligt i en 
nedadgående spiral. Dette kan kun løses ved at genoprette certificeringsmyndighedernes 
ansvar.

Ændringsforslag 207
Silvia-Adriana Ţicău

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.

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.

Or. ro

Ændringsforslag 208
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1
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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.

1. En tillidstjenesteyder er i henhold til 
national ret ansvarlig for skade, der 
forårsages for en enhed eller 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.

Or. en

Ændringsforslag 209
Amelia Andersdotter

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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 210
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
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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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 211
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Stk. 2 finder i henhold til artikel 11, 
stk. 1, litra b), og i overensstemmelse med 
denne forordnings bestemmelser 
tilsvarende anvendelse på kvalificerede 
tillidstjenester, hvor udbyderen er 
etableret i et tredjeland, medmindre 
tillidstjenesteyderen, der er etableret i 
Unionen, kan bevise, at der ikke er udvist 
forsømmelighed.

Or. en

Begrundelse

Efterfølgende nødvendig ændring som følge af tilføjelsen til artikel 11 (betingelser for accept 
af kvalificerede tillidstjenester, hvor udbyderen er etableret i et tredjeland).

Ændringsforslag 212
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
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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 direkte skade, 
der forårsages for en fysisk eller juridisk 
person som følge af manglende 
overholdelse af kravene i denne 
forordning, særlig artikel 19.

Or. ro

Ændringsforslag 213
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tillidstjenesteydere kan begrænse 
anvendelsen af de tjenester, de tilbyder, i 
henhold til følgende betingelser:
a) kunderne underrettes behørigt forud 
for begrænsningerne og
b) begrænsningerne er genkendelige for 
tredjepart.
Hvis tillidstjenesteyderne begrænser 
anvendelsen af de tjenester, de tilbyder, i 
henhold til det første afsnit, er de ikke 
ansvarlige for skader, der går ud over de 
nævnte begrænsninger.

Or. en

Ændringsforslag 214
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For tillidstjenester, navnlig hvad 
angår tvister, finder lovgivningen i den 
medlemsstat anvendelse, hvor personen, 
der drager nytte af tjenesten, er etableret, 
medmindre den pågældende person og 
tillidstjenesteyderen i enighed beslutter 
andet.

Or. fr

Ændringsforslag 215
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Aftaler mellem tillidstjenesteyderen eller 
de kvalificerede tillidstjenesteydere og de 
myndigheder, som er ansvarlige for den 
anmeldte identifikationsordning, bør 
fastsætte erstatningsgrænserne.

Or. en

Ændringsforslag 216
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tillidstjenesteydere fra tredjelande Kvalificerede tillidstjenesteydere fra 
tredjelande

Or. en
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Ændringsforslag 217
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) den kvalificerede tillidstjenesteyder 
opfylder kravene i denne forordning og er 
akkrediteret under en frivillig 
akkrediteringsordning i en medlemsstat, 
eller
b) en kvalificeret tillidstjenesteyder, der er 
etableret i Unionen, og som opfylder 
kravene i denne forordning, sikrer 
overholdelsen heraf, eller 
c) 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.

Or. en

Begrundelse

I henhold til direktivet om elektroniske signaturer kan en tillidstjenesteyder fra et tredjeland 
enten være omfattet af en frivillig ordning eller være underlagt ordningen for en 
tillidstjenesteyder, der er etableret i Unionen. Det er uklart, hvorfor anerkendelsen af 



AM\936276DA.doc 97/169 PE510.784v01-00

DA

tjenester, der har oprindelse i et tredjeland, kun er mulig efter omfattende forhandlinger om 
en international aftale. Tilføjelsen er inspireret af ordlyden af tilsvarende artikel i det 
oprindelige direktiv.

Ændringsforslag 218
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kvalificerede tillidstjenester og 
kvalificerede certifikater, der leveres af 
kvalificerede tillidstjenesteydere, som er 
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, og hvis det tredjeland, 
hvor de er hjemmehørende, i medfør af 
gensidighedsprincippet godkender, at de 
kvalificerede tillidstjenester og 
kvalificerede certifikater, der leveres af en 
kvalificeret tillidstjenesteyder, som er 
hjemmehørende i Unionen, accepteres i 
det pågældende land.

Or. fr

Begrundelse

Efterlevelse af gensidighedsprincippet.

Ændringsforslag 219
Sajjad Karim
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Tillidstjenester, der leveres af 
tillidstjenesteydere, som er hjemmehørende 
i et tredjeland, skal anerkendes som
juridisk ækvivalent med kvalificerede 
tillidstjenester, der leveres af en 
kvalificeret tillidstjenesteyder, der er 
hjemmehørende i Unionen, hvis de 
tillidstjenester, der har oprindelse i 
tredjelandet, opfylder de relevante krav i 
denne forordning som fastlagt af et 
tilsynsorgan, som er hjemmehørende i en 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 220
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Tillidstjenester og certifikater, der 
leveres af tillidstjenesteydere, som er 
hjemmehørende i et tredjeland, skal 
accepteres som tillidstjenester og 
certifikater, der leveres af en kvalificeret 
tillidstjenesteyder, der er hjemmehørende i 
Unionen, hvis de tillidstjenester og 
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.
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artikel 218 i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Kvalificeret.

Ændringsforslag 221
Sajjad Karim

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 
tillidstjenester og kvalificerede 
certifikater, der leveres af kvalificerede 
tillidstjenesteydere, som er 
hjemmehørende i Unionen, især kravene 
vedrørende beskyttelse af 
personoplysninger, sikkerhed og tilsyn.

udgår

Or. en

Begrundelse

If third country trust service providers meet the supervision requirements set out in this 
chapter, their services should be accepted by EU Supervisory Bodies (this would reflect the 
arrangements set out in Article 7.1(a) of the current e-signatures directive). This proposal 
would require third country governments to draw up bilateral agreements with the EU to 
cover individual trust service providers and this agreement would also require third country 
governments to legally recognise all Qualified Trust Services from anywhere in the EU which 
seems a disproportionate, time-consuming and an unnecessary bureaucratic and potentially 
costly process.

Ændringsforslag 222
Amelia Andersdotter
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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
tillidstjenester og kvalificerede certifikater, 
der leveres af kvalificerede
tillidstjenesteydere, som er hjemmehørende 
i Unionen, især kravene vedrørende 
beskyttelse af personoplysninger, 
sikkerhed og tilsyn.

2. Sådanne aftaler, jf. stk. 1, skal sikre, at 
tillidstjenesteyderne i tredjelande eller 
internationale organisationer opfylder de 
krav, der gælder for tillidstjenester og 
certifikater, der leveres af 
tillidstjenesteydere, som er hjemmehørende 
i Unionen, især kravene vedrørende 
beskyttelse af personoplysninger, 
sikkerhed og tilsyn, herunder kravet om 
åbenhed, jf. artikel 8, og kravet om 
ansvar, jf. artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag 223
Pilar del Castillo Vera

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 
tillidstjenester og kvalificerede certifikater, 
der leveres af kvalificerede 
tillidstjenesteydere, som er hjemmehørende 
i Unionen, især kravene vedrørende 
beskyttelse af personoplysninger, 
sikkerhed og tilsyn.

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

Or. en
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Ændringsforslag 224
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Databehandling og databeskyttelse

1. Tillidstjenesteydere og tilsynsorganer 
skal sikre en rimelig og lovlig behandling 
af personoplysninger i overensstemmelse 
med direktiv 95/46/EF.
2. Tillidstjenesteydere skal behandle 
personoplysninger i overensstemmelse 
med direktiv 95/46/EF. Behandlingen af 
personoplysninger skal begrænses til det 
minimum af oplysninger, der er strengt 
nødvendige, for at et certifikat kan 
udstedes og ajourføres, eller for at der 
kan leveres en tillidstjeneste.
3. Tillidstjenesteydere skal garantere 
fortroligheden og integriteten af 
oplysningerne vedrørende de personer, de 
leverer tillidstjenester til.
4. Uden at den retsvirkning, der tillægges 
pseudonymer i henhold til den nationale 
lovgivning dermed foregribes, må 
medlemsstaterne ikke forhindre, at 
tillidstjenesteydere på certifikater for 
elektroniske signaturer anfører et 
pseudonym i stedet for underskriverens 
navn.

Or. en

(Jf. ordlyden af artikel 4a (ny) som foreslået)

Begrundelse

Denne artikel er flyttet til artikel 4a (ny) og har fået en bedre og mere tydelig ordlyd.
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Ændringsforslag 225
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Tillidstjenesteydere giver brugere 
oplysninger om indsamling, formidling og 
tilbageholdelse af deres 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 226
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Tillidstjenesteydere gør det muligt for 
brugerne at kontrollere deres 
personoplysninger og udøve deres ret til 
beskyttelse af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 227
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Behandling af personoplysninger 
foretaget af eller på vegne af 
tillidstjenesteyderen, når dette er strengt 
nødvendigt for at garantere net- og 
informationssikkerheden med henblik på 
overholdelsen af kravene i artikel 11, 15, 
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16 og 19, udgør en legitim interesse i 
henhold til betydningen i artikel 7, litra f), 
i direktiv 95/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Det kan være nødvendigt at behandle personoplysninger, når der er tale om en overtrædelse, 
eller for at træffe hensigtsmæssige modforanstaltninger, og dette bør ske, når det er absolut 
nødvendigt og udgør en "legitim interesse" i henhold til databeskyttelsesdirektivet og dermed 
er lovligt.

Ændringsforslag 228
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilgængelighed for personer med handicap Tilgængelighed for personer med særlige 
behov

Or. en

Ændringsforslag 229
Amelia Andersdotter

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 personer med 
særlige behov, hvor som helst det er 
muligt.

Or. en
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Begrundelse

Hermed undgår man problemet med at diskutere, hvad et rigtigt handicap er, ligesom man 
undgår en negativ formulering af særlige krav, som brugere, forbrugere og borgere af mange 
forskellige grunde kan have.

Ændringsforslag 230
Jürgen Creutzmann

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, hvor 
som helst det er rimeligt muligt.

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvad "hvor som helst det er muligt" betyder i praksis: Menes der teoretisk 
muligt, teknisk muligt eller økonomisk muligt? Det rummer et betydeligt potentiale for juridisk 
usikkerhed og bør præciseres.

Ændringsforslag 231
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger et passende 
organ, der er hjemmehørende på 
medlemsstatens område eller, efter 
gensidig aftale, i en anden medlemsstat 
under den udpegende medlemsstats 
ansvar. Tilsynsorganerne tillægges alle de 
tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er 
nødvendige for, at de kan varetage deres 
opgaver.

1. Hver medlemsstat udpeger et
tilsynsorgan, der er hjemmehørende på 
medlemsstatens område.
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1a. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen navn og adresse på de 
tilsynsorganer, de hver især har udpeget.

Or. en

Ændringsforslag 232
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger et passende 
organ, der er hjemmehørende på 
medlemsstatens område eller, efter 
gensidig aftale, i en anden medlemsstat 
under den udpegende medlemsstats ansvar. 
Tilsynsorganerne tillægges alle de tilsyns-
og undersøgelsesbeføjelser, der er 
nødvendige for, at de kan varetage deres 
opgaver.

1. Hver medlemsstat udpeger et
tilsynsorgan, der er hjemmehørende på 
medlemsstatens område eller, efter 
gensidig aftale, i en anden medlemsstat 
under den udpegende medlemsstats ansvar.
Det udpegede tilsynsorgan, dets adresse 
og navne på ansvarlige personer 
formidles til Kommissionen.
Tilsynsorganerne får tilstrækkelige 
ressourcer, der er nødvendige for, at de 
kan varetage deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsorganernes primære beføjelser fremgår af denne forordning, men det er vigtigt, at 
disse myndigheder kan fungere korrekt. Desuden kan "undersøgelsesbeføjelser" indebære 
beføjelser, der normalt er begrænset til retshåndhævende myndigheder, hvilket ville være 
mere vidtgående end nødvendigt.

Ændringsforslag 233
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger et passende 1. Hver medlemsstat udpeger et passende 
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organ, der er hjemmehørende på 
medlemsstatens område eller, efter 
gensidig aftale, i en anden medlemsstat
under den udpegende medlemsstats ansvar. 
Tilsynsorganerne tillægges alle de tilsyns-
og undersøgelsesbeføjelser, der er 
nødvendige for, at de kan varetage deres 
opgaver.

organ, der er hjemmehørende på 
medlemsstatens område eller, efter 
gensidig aftale, et europæisk tilsynsorgan
under den udpegende medlemsstats/de 
udpegede medlemsstaters ansvar. 
Tilsynsorganerne tillægges alle de tilsyns-
og undersøgelsesbeføjelser, der er 
nødvendige for, at de kan varetage deres 
opgaver.

Or. ro

Ændringsforslag 234
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsorganet har ansvaret for 
følgende opgaver:

2. Tilsynsorganet sikrer så vidt muligt:

Or. en

Ændringsforslag 235
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilsynsorganet har ansvaret for
følgende opgaver:

2. Tilsynsorganet varetager følgende 
opgaver:

Or. en

Begrundelse

Mere præcis formulering.
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Ændringsforslag 236
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at overvåge tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende på den udpegende 
medlemsstats område, for at sikre, at de
opfylder kravene i artikel 15

a) at sikre, at tillidstjenesteydere og 
kvalificerede tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende på den udpegende 
medlemsstats område, opfylder kravene i
denne forordning

Or. en

Begrundelse

Mere præcis ordlyd, hvor man kombinerer kvalificerede og ikke-kvalificerede 
tillidstjenesteydere.

Ændringsforslag 237
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at overvåge tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende på den udpegende
medlemsstats område, for at sikre, at de 
opfylder kravene i artikel 15

a) at overvåge tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende på den udpegende
medlemsstats/de udpegede medlemsstaters
område, for at sikre, at de opfylder kravene 
i artikel 15

Or. ro

Ændringsforslag 238
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at overvåge tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende på den udpegende 
medlemsstats område, for at sikre, at de
opfylder kravene i artikel 15

a) at tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende på den udpegende 
medlemsstats område, opfylder kravene i
denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 239
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at føre tilsyn med kvalificerede 
tillidstjenesteydere, der er hjemmehørende 
på den udpegende medlemsstats område, 
og med de kvalificerede tillidstjenester, de 
leverer, for at sikre, at tjenesteyderne og 
deres tjenester opfylder kravene i denne 
forordning

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammenskrevet med foregående punkt. Overflødigt.

Ændringsforslag 240
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at føre tilsyn med kvalificerede 
tillidstjenesteydere, der er hjemmehørende 
på den udpegende medlemsstats område, 
og med de kvalificerede tillidstjenester, de 

b) kvalificerede tillidstjenester, der leveres 
af kvalificerede tillidstjenesteydere, 
opfylder kravene i denne forordning, og
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leverer, for at sikre, at tjenesteyderne og 
deres tjenester opfylder kravene i denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 241
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at føre tilsyn med kvalificerede 
tillidstjenesteydere, der er hjemmehørende 
på den udpegende medlemsstats område, 
og med de kvalificerede tillidstjenester, de 
leverer, for at sikre, at tjenesteyderne og 
deres tjenester opfylder kravene i denne 
forordning

b) at føre tilsyn med kvalificerede 
tillidstjenesteydere, der er hjemmehørende 
på den udpegende medlemsstats/de 
udpegede medlemsstaters område, og med 
de kvalificerede tillidstjenester, de leverer, 
for at sikre, at tjenesteyderne og deres 
tjenester opfylder kravene i denne 
forordning

Or. ro

Ændringsforslag 242
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at føre tilsyn med kvalificerede
tillidstjenesteydere, der er hjemmehørende 
på den udpegende medlemsstats område, 
og med de kvalificerede tillidstjenester, de 
leverer, for at sikre, at tjenesteyderne og 
deres tjenester opfylder kravene i denne 
forordning

b) at føre tilsyn med tillidstjenesteydere, 
der er hjemmehørende på den udpegende 
medlemsstats område, og med de 
tillidstjenester, de leverer, for at sikre, at 
tjenesteyderne og deres tjenester opfylder 
kravene i denne forordning

Or. en
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Ændringsforslag 243
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at sikre, at tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i tredjelande, og de 
tillidstjenester, de leverer, opfylder de 
gældende krav i denne forordning, 
såfremt dette er relevant i henhold til 
artikel 10

Or. en

Ændringsforslag 244
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre, at de relevante oplysninger, 
som kvalificerede tillidstjenesteydere 
registrerer, jf. artikel 19, stk. 2, litra g), 
bevares og forbliver tilgængelige i et 
passende tidsrum, efter at en 
tillidstjenesteyder har indstillet sin 
virksomhed, med henblik på at garantere 
tjenestens kontinuitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 245
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre, at de relevante oplysninger, som 
kvalificerede tillidstjenesteydere 
registrerer, jf. artikel 19, stk. 2, litra g), 
bevares og forbliver tilgængelige i et 
passende tidsrum, efter at en 
tillidstjenesteyder har indstillet sin 
virksomhed, med henblik på at garantere 
tjenestens kontinuitet.

c) at sikre, at de relevante oplysninger, som 
kvalificerede tillidstjenesteydere 
registrerer, jf. artikel 19, stk. 2, litra g), 
bevares og forbliver tilgængelige i et 
passende tidsrum, efter at en 
tillidstjenesteyder har indstillet sin 
virksomhed, navnlig under hensyntagen 
til tjenesternes gyldighedsperiode, med 
henblik på at garantere tjenestens 
kontinuitet.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af den hensigtsmæssige opbevaringsperiode.

Ændringsforslag 246
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at garantere en tjenestes 
kontinuitet vedtager tilsynsorganet 
bestemmelser om planer i tilfælde af 
virksomhedsafbrydelse og i tilfælde af, at 
de kvalificerede tillidstjenesteydere 
indstiller deres aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 247
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganerne skal hvert år inden
udgangen af det første kvartal forelægge 
en rapport om det foregående års 
tilsynsvirksomhed for Kommissionen og 
medlemsstaterne. Rapporten skal som 
minimum indeholde:

3. Hvert år inden den 31. marts skal 
tilsynsorganerne forelægge en rapport for 
Kommissionen om det foregående års 
tilsynsvirksomhed sammen med et 
sammendrag af anmeldelser af 
overtrædelser, som er modtaget fra 
tillidstjenesteydere i overensstemmelse 
med artikel 15, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 248
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganerne skal hvert år inden 
udgangen af det første kvartal forelægge
en rapport om det foregående års 
tilsynsvirksomhed for Kommissionen og 
medlemsstaterne. Rapporten skal som 
minimum indeholde:

3. Tilsynsorganerne skal hvert år inden 
udgangen af det første kvartal
offentliggøre en rapport om det foregående 
års tilsynsvirksomhed. Rapporten skal som 
minimum indeholde:

Or. en

Begrundelse

Øget gennemsigtighed øger chancen for at rette tekniske fejl, og for at usikre teknologier, der 
bruges til autentifikation eller identifikation, identificeres. Det er let for et centralt 
tilsynsorgan, som alligevel har til opgave at modtage mange anmeldelser, at gøre dem 
tilgængelige for offentligheden, forskere og interesseparter.

Ændringsforslag 249
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysninger om tilsynsorganets 
tilsynsvirksomhed

udgår

Or. en

Ændringsforslag 250
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en sammenfatning af de indberetninger 
af brud på sikkerheden, som 
tilsynsorganet har modtaget fra 
tillidstjenesteydere i overensstemmelse 
med artikel 15, stk. 2

udgår

Or. en

Ændringsforslag 251
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en sammenfatning af de indberetninger 
af brud på sikkerheden, som tilsynsorganet 
har modtaget fra tillidstjenesteydere i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 2

b) alle de indberetninger af brud på 
sikkerheden, som tilsynsorganet har 
modtaget fra tillidstjenesteydere i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Øget gennemsigtighed øger chancen for at rette tekniske fejl, og for at usikre teknologier, der 
bruges til autentifikation eller identifikation, identificeres. Det er let for et centralt 
tilsynsorgan, som alligevel har til opgave at modtage mange anmeldelser, at gøre dem 
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tilgængelige for offentligheden, forskere og interesseparter.

Ændringsforslag 252
Sajjad Karim

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) statistikker om markedet for 
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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 253
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) statistikker om markedet for 
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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvorfor et tilsynsorgan skal bruge betydelige ressourcer på at indsamle 
markedsinformation.
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Ændringsforslag 254
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen stiller årsrapporten, 
der er omhandlet i stk. 3, til rådighed for 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 255
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen og hinanden navn og 
adresse på de tilsynsorganer, de hver især 
har udpeget.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammenskrevet med stk. 1.

Ændringsforslag 256
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen og hinanden navn og 
adresse på de tilsynsorganer, de hver især 

udgår
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har udpeget.

Or. en

Ændringsforslag 257
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen og hinanden navn og 
adresse på de tilsynsorganer, de hver især 
har udpeget.

4. Medlemsstaterne offentliggør navn og 
adresse på de tilsynsorganer, de hver især 
har udpeget.

Or. en

Begrundelse

Øget gennemsigtighed øger chancen for at rette tekniske fejl, og for at usikre teknologier, der 
bruges til autentifikation eller identifikation, identificeres. Det er let for et centralt 
tilsynsorgan, som alligevel har til opgave at modtage mange anmeldelser, at gøre dem 
tilgængelige for offentligheden, forskere og interesseparter.

Ændringsforslag 258
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 med det formål at fastsætte procedurer 
for udførelsen af de opgaver, der er opført 
i stk. 2.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Tilsynsorganet er kun ansvarligt for at sikre og overvåge en tjenesteyders resultater og 
levering af tjenester i forhold til de kriterier og krav, der er fastsat i denne forordning. 
Organet kan ikke "sikre", at tjenesteyderen overholder disse, da dette ansvar påhviler de 
tjenesteydere, der leverer tjenesten. Det er vigtigt at sikre en klar skillelinje mellem 
tilsynsorganets passende rolle og ansvar og tjenesteyderens ansvar. De to områder må 
hverken forveksles eller sammenblandes.

Ændringsforslag 259
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

"Vilkår" virker uklart og overflødigt.

Ændringsforslag 260
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsorganerne skal samarbejde med 
henblik på at udveksle god praksis og 
hurtigst muligt formidle relevante 
oplysninger og yde hinanden bistand, så 
deres arbejde udføres på en ensartet måde. 
Den gensidige bistand skal navnlig dække 

1. Tilsynsorganerne skal samarbejde med 
henblik på at udveksle god praksis. Et 
tilsynsorgan skal på anmodning fra et 
andet tilsynsorgan yde bistand til det 
pågældende organ, så deres arbejde 
udføres på en ensartet måde.
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anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, f.eks. anmodninger 
om at foretage inspektioner i forbindelse 
med den kontrol af sikkerheden, der skal 
udføres i henhold til artikel 15, 16 og 17.

Tilsynsorganer skal ligeledes samarbejde, 
såfremt der fremsættes en anmodning i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. 
juli 2008 om kravene til akkreditering og 
markedsovervågning i forbindelse med 
markedsføring af produkter1. Den 
gensidige bistand kan desuden dække 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger vedrørende 
overensstemmelsesvurderingsrapporter i 
henhold til artikel 15, 16 og 17 i denne 
forordning.

______________
1 EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

Or. en

Ændringsforslag 261
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsorganerne skal samarbejde med 
henblik på at udveksle god praksis og 
hurtigst muligt formidle relevante 
oplysninger og yde hinanden bistand, så 
deres arbejde udføres på en ensartet måde.
Den gensidige bistand skal navnlig dække 
anmodninger om oplysninger og 
tilsynsforanstaltninger, f.eks. anmodninger 
om at foretage inspektioner i forbindelse 
med den kontrol af sikkerheden, der skal 
udføres i henhold til artikel 15, 16 og 17.

1. Tilsynsorganerne skal samarbejde med 
henblik på at udveksle god praksis. De skal 
på begrundet anmodning yde hinanden 
bistand, så deres arbejde udføres på en 
ensartet måde. Anmodninger om bistand
kan navnlig dække anmodninger om 
oplysninger og tilsynsforanstaltninger, 
f.eks. anmodninger om at foretage 
inspektioner i forbindelse med den
overholdelseskontrol, der skal udføres i 
henhold til artikel 15, 16 og 17.

Or. en

Begrundelse

Mere præcis ordlyd og beskrivelse af bistanden, således at tilsynsorganerne kun anmoder om 
bistand i begrundede tilfælde.
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Ændringsforslag 262
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et tilsynsorgan, der modtager en 
anmodning om bistand, kan ikke afvise at 
imødekomme denne, medmindre:

2. Et tilsynsorgan, der modtager en 
anmodning om bistand, kan afvise
anmodningen på følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 263
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et tilsynsorgan, der modtager en 
anmodning om bistand, kan ikke afvise at 
imødekomme denne, medmindre:

2. Et tilsynsorgan kan afvise at 
imødekomme denne, såfremt:

Or. en

Begrundelse

Mere præcis formulering.

Ændringsforslag 264
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den ikke er kompetent til at behandle 
anmodningen eller

a) tilsynsorganet ikke er kompetent til at
yde den ønskede bistand
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Or. en

Ændringsforslag 265
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den ikke er kompetent til at behandle 
anmodningen eller

a) den ikke har den nødvendige ekspertise
til at behandle anmodningen eller

Or. en

Begrundelse

Det fremgår af artikel 13, at tilsynsorganet har fået de nødvendige kompetencer til at 
varetage sine opgaver. Kommissionen må have henvist til dets ekspertise.

Ændringsforslag 266
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) den anmodede bistand står ikke i 
rimeligt forhold til tilsynsorganets 
normale tilsynsvirksomhed

Or. en

Ændringsforslag 267
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det vil være uforeneligt med denne b) det vil ligge uden for tilsynsorganets 
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forordning at imødekomme anmodningen. arbejdsområde og beføjelser i henhold til
denne forordning at imødekomme 
anmodningen.

Or. en

Begrundelse

Det er klart, at tilsynsorganet ikke vil træffe foranstaltninger, der strider imod denne 
forordning. Der kan imidlertid blive fremsat anmodninger, der ligger uden for det 
arbejdsområde, der fastsættes i denne forordning.

Ændringsforslag 268
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det vil være uforeneligt med denne 
forordning at imødekomme anmodningen.

b) den ønskede bistand vil være uforenelig
med denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 269
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
tilsynsorganerne gennemføre 
undersøgelser i fællesskab, hvor 
personale fra andre medlemsstaters 
tilsynsorganer deltager.

udgår

Tilsynsorganet i den medlemsstat, hvor 
undersøgelsen skal finde sted, kan under 
overholdelse af lovgivningen i denne 
medlemsstat overdrage opgaver til 
personalet i det assisterede tilsynsorgan. 
Sådanne beføjelser må kun udøves under 
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vejledning af værtstilsynsorganets 
personale og i dettes nærvær. Personalet i 
det assisterede tilsynsorgan er underlagt 
national ret i den medlemsstat, hvor 
værtstilsynsorganet er hjemmehørende. 
Værtstilsynsorganet påtager sig ansvaret 
for det assisterede tilsynsorgans 
personales handlinger.

Or. en

Ændringsforslag 270
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
tilsynsorganerne gennemføre
undersøgelser i fællesskab, hvor 
personale fra andre medlemsstaters 
tilsynsorganer deltager.

3. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan 
tilsynsorganerne gennemføre fælles 
tilsynsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Ordet "undersøgelser" synes at være tæt forbundet med retshåndhævende myndigheder. 
Desuden indebærer formuleringen "fælles tilsynsforanstaltninger", at personale fra begge 
tilsynsorganer deltager, hvilket betyder, at sidste del af afsnittet er overflødigt.

Ændringsforslag 271
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsorganet i den medlemsstat, hvor 
undersøgelsen skal finde sted, kan under 
overholdelse af lovgivningen i denne 

udgår
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medlemsstat overdrage opgaver til 
personalet i det assisterede tilsynsorgan. 
Sådanne beføjelser må kun udøves under 
vejledning af værtstilsynsorganets 
personale og i dettes nærvær. Personalet i 
det assisterede tilsynsorgan er underlagt 
national ret i den medlemsstat, hvor 
værtstilsynsorganet er hjemmehørende. 
Værtstilsynsorganet påtager sig ansvaret 
for det assisterede tilsynsorgans 
personales handlinger.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette stykke er ikke helt klart. Hvis en medlemsstat tillader uddelegering af 
beføjelser til offentlige organer fra andre medlemsstater, er der ingen grund til at have et EU-
baseret retsgrundlag for dette. Men HVIS en medlemsstat har beføjelser til at gøre dette, har 
den naturligvis også beføjelser til at opstille specifikke betingelser og procedurer. Som følge 
af den manglende merværdi og nærhedsprincippet bør dette afsnit udgå.

Ændringsforslag 272
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge, under 
hvilke former og efter hvilke procedurer 
den gensidige bistand i medfør af denne 
artikel skal ydes. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artiklen kræver ikke nødvendigvis en gennemførelsesretsakt, eftersom tilsynsorganernes 
opgaver klart er specificeret.
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Ændringsforslag 273
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge, under 
hvilke former og efter hvilke procedurer 
den gensidige bistand i medfør af denne 
artikel skal ydes. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forordningen om akkreditering og markedsovervågning (765/2008) giver allerede mulighed 
for inspektioner, hvorfor henvisningen til inspektioner kan føre til forvirring og risikere at 
skabe i) unødvendigt dobbeltarbejde og ii) mere byrde- og omkostningsfulde krav end dem, 
der allerede er vedtaget og gennemført i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 274
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen, skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at styre de 
sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med 
de tillidstjenester, de udbyder. Under 
hensyn til teknologiens aktuelle stade skal 
disse foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Tillidstjenesteyderne bør navnlig

1. Tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen, skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at styre de 
sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med 
de tillidstjenester, de udbyder. Under 
hensyn til teknologiens aktuelle stade skal 
disse foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Tillidstjenesteyderne bør tage 
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tage skridt til at forhindre og minimere 
virkningen af sikkerhedsrelaterede 
hændelser og underrette de berørte parter 
om de negative virkninger af eventuelle
hændelser.

skridt til at forhindre og minimere 
virkningen af sikkerhedsrelaterede 
hændelser og underrette de berørte parter, 
herunder både underskrivere og 
modtagerparter, om alle de brud på 
sikkerheden, som kan berøre dem. 
Tillidstjenesteydere skal endvidere for 
egen regning omgående træffe passende 
foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle
nye og uforudsete sikkerhedsrisici og 
genoprette tjenestens normale 
sikkerhedsniveau.

Or. en

Begrundelse

Kravet om at afhjælpe sikkerhedsrisici og genoprette det normale sikkerhedsniveau er hentet 
fra betragtning 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor. Fjernelse af henvisningen til "anerkendt uafhængigt organ" giver 
større klarhed over, hvilke krav der stilles til dette uafhængige organ. Se også 
ændringsforslaget til artikel 16, stk. 1.

Ændringsforslag 275
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen, skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at styre de 
sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med 
de tillidstjenester, de udbyder. Under 
hensyn til teknologiens aktuelle stade skal
disse foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Tillidstjenesteyderne bør navnlig 
tage skridt til at forhindre og minimere 
virkningen af sikkerhedsrelaterede 
hændelser og underrette de berørte parter 
om de negative virkninger af eventuelle 

1. Tillidstjenesteydere skal styre de 
sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med 
de tillidstjenester, de udbyder, i 
overensstemmelse med branchens bedste 
nuværende praksis og branchestandarder. 
Under hensyn til den seneste teknologiske 
udvikling skal sådanne foranstaltninger 
garantere et sikkerhedsniveau, der svarer
til risikoen. Tillidstjenesteyderne bør 
navnlig tage skridt til at forhindre og 
minimere virkningen af 
sikkerhedsrelaterede hændelser og 
underrette de berørte parter om de negative 
virkninger af eventuelle hændelser.
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hændelser.

Or. en

Ændringsforslag 276
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen, skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at styre de 
sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med 
de tillidstjenester, de udbyder. Under 
hensyn til teknologiens aktuelle stade skal 
disse foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til
risikoen. Tillidstjenesteyderne bør navnlig 
tage skridt til at forhindre og minimere 
virkningen af sikkerhedsrelaterede 
hændelser og underrette de berørte parter 
om de negative virkninger af eventuelle 
hændelser.

1. Tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen, skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at styre de 
sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med 
de tillidstjenester, de udbyder. Under 
hensyn til den teknologiske udvikling skal 
disse foranstaltninger overholde retten til 
databeskyttelse og garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Tillidstjenesteyderne bør navnlig 
tage skridt til at forhindre og minimere 
virkningen af sikkerhedsrelaterede 
hændelser og underrette de berørte parter 
om de negative virkninger af eventuelle
betydelige hændelser.

Or. en

Begrundelse

Det virker mere hensigtsmæssigt at henvise til den teknologiske udvikling, og det er også en 
bedre beskrivelse af den løbende tilpasning til nye teknologier. "Teknologiens aktuelle stade" 
kan også misforstås som "den bedste tilgængelige teknologi", hvorved man fjerner 
omkostningerne som en faktor og pålægger tjenesteyderne en uforholdsmæssigt stor byrde, 
hvilket formentlig ikke er formålet med bestemmelsen. Endelig bør kun betydelige hændelser 
indberettes for at undgå en uforholdsmæssigt stor byrde og uforholdsmæssigt mange 
oplysninger til brugerne.

Ændringsforslag 277
Pilar del Castillo Vera
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen, skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at styre de 
sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med 
de tillidstjenester, de udbyder. Under 
hensyn til teknologiens aktuelle stade skal 
disse foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til
risikoen. Tillidstjenesteyderne bør navnlig 
tage skridt til at forhindre og minimere 
virkningen af sikkerhedsrelaterede 
hændelser og underrette de berørte parter 
om de negative virkninger af eventuelle 
hændelser.

1. Tillidstjenesteydere, der er 
hjemmehørende i Unionen eller leverer 
tjenester i overensstemmelse med artikel 
10 i denne forordning, skal træffe 
passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at styre de 
sikkerhedsmæssige risici og risici for 
modstandsdygtigheden i forbindelse med 
de tillidstjenester, de udbyder. Under 
hensyn til teknologiens aktuelle stade skal 
disse foranstaltninger garantere et 
sikkerhedsniveau, der står i forhold til 
risikoen. Tillidstjenesteyderne bør navnlig 
tage skridt til at forhindre og minimere 
virkningen af sikkerhedsrelaterede 
hændelser og underrette de berørte parter 
om de negative virkninger af eventuelle 
hændelser.

Or. en

Ændringsforslag 278
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette tilsidesætter bestemmelserne 
i artikel 16, stk. 1, kan en 
tillidstjenesteyder forelægge tilsynsorganet 
en sikkerhedskontrolrapport, der 
udfærdiget af et anerkendt uafhængigt 
organ, til bekræftelse af, at der er truffet 
passende sikkerhedsforanstaltninger.

Uden at dette tilsidesætter bestemmelserne 
i artikel 16, stk. 1, forelægger 
tillidstjenesteydere tilsynsorganet en
overensstemmelsesvurderingsrapport fra 
et overensstemmelsesvurderingsorgan til 
bekræftelse af, at der er truffet passende 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 279
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette tilsidesætter bestemmelserne 
i artikel 16, stk. 1, kan en 
tillidstjenesteyder forelægge tilsynsorganet 
en sikkerhedskontrolrapport, der 
udfærdiget af et anerkendt uafhængigt 
organ, til bekræftelse af, at der er truffet 
passende sikkerhedsforanstaltninger.

Uden at dette tilsidesætter bestemmelserne 
i artikel 16, stk. 1, forelægger en 
tillidstjenesteyder uden unødigt ophold og 
senest seks måneder, efter den har 
påbegyndt sine aktiviteter, tilsynsorganet 
en rapport fra en 
overensstemmelseskontrol, der er
udfærdiget af et anerkendt uafhængigt 
organ, til bekræftelse af, at der er truffet 
passende sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på pålideligheden af og sikkerhedskravene til tillidstjenester skal der altid 
foretages en obligatorisk kontrol.

Ændringsforslag 280
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette tilsidesætter bestemmelserne 
i artikel 16, stk. 1, kan en 
tillidstjenesteyder forelægge 
tilsynsorganet en 
sikkerhedskontrolrapport, der udfærdiget af 
et anerkendt uafhængigt organ, til 
bekræftelse af, at der er truffet passende
sikkerhedsforanstaltninger.

Uden at dette tilsidesætter bestemmelserne 
i artikel 16, stk. 1, offentliggør en 
tillidstjenesteyder en 
sikkerhedskontrolrapport, der er
udfærdiget af et uafhængigt organ, som har 
bevist sin kompetence til at gennemføre 
en sådan kontrol, til bekræftelse af, at der 
er truffet passende 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en
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(Jf. også ændring af artikel 15, stk. 1, afsnit 1.)

Begrundelse

Kravet om at afhjælpe sikkerhedsrisici og genoprette det normale sikkerhedsniveau er hentet 
fra betragtning 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor. Fjernelse af henvisningen til "anerkendt uafhængigt organ" giver 
større klarhed over, hvilke krav der stilles til dette uafhængige organ. Se også 
ændringsforslaget til artikel 16, stk. 1.

Ændringsforslag 281
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette tilsidesætter bestemmelserne 
i artikel 16, stk. 1, kan en 
tillidstjenesteyder forelægge tilsynsorganet 
en sikkerhedskontrolrapport, der 
udfærdiget af et anerkendt uafhængigt 
organ, til bekræftelse af, at der er truffet 
passende sikkerhedsforanstaltninger.

Uden at dette tilsidesætter bestemmelserne 
i artikel 16, stk. 1, forelægger en 
tillidstjenesteyder tilsynsorganet en 
sikkerhedskontrolrapport, der udfærdiget af 
et anerkendt uafhængigt organ, til 
bekræftelse af, at der er truffet passende 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 282
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tillidstjenesteyder, der konstaterer på 
et brud på sikkerheden eller integriteten, 
som har en væsentlig indvirkning på den 
udbudte tillidstjeneste og de berørte 
personoplysninger, skal uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for et døgn 
underrette det kompetente tilsynsorgan, det 
kompetente nationale organ for 

2. I tilfælde af brud på netsikkerheden 
skal tillidstjenesteyderen informere både 
underskriveren og modtagerparterne og, 
hvis risikoen ligger uden for de 
foranstaltninger, der skal træffes af 
tjenesteyderen, om, hvordan sådanne 
brud i givet fald kan forebygges, herunder 
angive de omkostninger, der sandsynligvis 
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informationssikkerhed og andre relevante 
tredjeparter som f.eks.
databeskyttelsesmyndighederne herom.

vil være forbundet hermed. En 
tillidstjenesteyder, der konstaterer på et 
brud på sikkerheden eller integriteten, som 
har en indvirkning på den udbudte 
tillidstjeneste og de berørte 
personoplysninger, skal uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for et døgn 
underrette det kompetente tilsynsorgan, det 
kompetente nationale organ for 
informationssikkerhed og, hvor 
personoplysninger er involveret,
databeskyttelsesmyndighederne herom. De 
meddeler ikke kun sikkerhedsbrud i deres 
egne systemer, men alle sikkerhedsbrud, 
som de observerer i systemer hos andre 
tillidstjenesteydere.

Or. en

Begrundelse

Denne definition af et sikkerhedsbrud og tillidstjenesteyderens forpligtelser er hentet fra 
artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor. Derudover præciseres det, at brud, der involverer personoplysninger, 
skal meddeles databeskyttelsesmyndighederne i de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 283
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tillidstjenesteyder, der konstaterer på 
et brud på sikkerheden eller integriteten, 
som har en væsentlig indvirkning på den 
udbudte tillidstjeneste og de berørte 
personoplysninger, skal uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for et døgn
underrette det kompetente tilsynsorgan, 
det kompetente nationale organ for 
informationssikkerhed og andre relevante 
tredjeparter som f.eks. 
databeskyttelsesmyndighederne herom.

2. En tillidstjenesteyder, der konstaterer på 
et brud på sikkerheden eller integriteten, 
som har en væsentlig indvirkning på den 
udbudte tillidstjeneste og de berørte 
personoplysninger, skal uden unødig 
forsinkelse underrette tilsynsorganet og,
hvor det er relevant, andre relevante 
organer som f.eks. det kompetente 
nationale organ for informationssikkerhed
eller databeskyttelsesmyndigheden herom.
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Or. en

Ændringsforslag 284
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tillidstjenesteyder, der konstaterer på 
et brud på sikkerheden eller integriteten, 
som har en væsentlig indvirkning på den 
udbudte tillidstjeneste og de berørte 
personoplysninger, skal uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for et døgn
underrette det kompetente tilsynsorgan, det 
kompetente nationale organ for 
informationssikkerhed og andre relevante 
tredjeparter som f.eks. 
databeskyttelsesmyndighederne herom.

2. En tillidstjenesteyder, der konstaterer på 
et brud på sikkerheden eller integriteten, 
som har en væsentlig indvirkning på den 
udbudte tillidstjeneste, skal uden unødig 
forsinkelse underrette det kompetente 
tilsynsorgan og, hvor det er relevant, det
kompetente nationale organ for 
informationssikkerhed og andre relevante 
tredjeparter som f.eks. 
databeskyttelsesmyndighederne herom.

Or. en

Begrundelse

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt at underrette alle de nævnte myndigheder. 
Det forekommer ikke hensigtsmæssigt med en præcis tidsfrist, og en sådan er heller ikke 
medtaget i Kommissionens forslag til direktiv om foranstaltninger til sikring af høj net- og 
informationssikkerhed i EU. Henvisningerne til personoplysninger er ligeledes overflødige, 
idet sådanne underretninger om brud reguleres i forslaget til en generel forordning om 
databeskyttelse. Fravigelser eller overlappende regler kan skabe forvirring og juridisk 
usikkerhed om tjenesteydernes forpligtelser.

Ændringsforslag 285
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En tillidstjenesteyder, der konstaterer på 
et brud på sikkerheden eller integriteten, 
som har en væsentlig indvirkning på den 

2. En tillidstjenesteyder, der konstaterer på 
et brud på sikkerheden eller integriteten, 
som har en væsentlig indvirkning på den 
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udbudte tillidstjeneste og de berørte 
personoplysninger, skal uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for et døgn 
underrette det kompetente tilsynsorgan, det 
kompetente nationale organ for 
informationssikkerhed og andre relevante 
tredjeparter som f.eks. 
databeskyttelsesmyndighederne herom.

udbudte tillidstjeneste og de berørte 
personoplysninger, skal uden unødig 
forsinkelse og om muligt inden for et døgn
med bekræftelse af, at et brud har fundet 
sted, underrette det kompetente 
tilsynsorgan, det kompetente nationale 
organ for informationssikkerhed og andre 
relevante tredjeparter som f.eks. 
databeskyttelsesmyndighederne herom.

Or. en

Ændringsforslag 286
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er relevant, og navnlig hvis 
bruddet på sikkerheden eller integriteten 
berører to eller flere medlemsstater, skal 
det pågældende tilsynsorgan underrette 
tilsynsorganerne i de andre medlemsstater 
og Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA).

Hvor det er relevant, og navnlig hvis 
bruddet på sikkerheden eller integriteten 
berører to eller flere medlemsstater, skal 
det underrettede tilsynsorgan underrette 
tilsynsorganerne i de andre medlemsstater 
og Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA).

Or. en

Ændringsforslag 287
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er relevant, og navnlig hvis 
bruddet på sikkerheden eller integriteten 
berører to eller flere medlemsstater, skal 
det pågældende tilsynsorgan underrette 
tilsynsorganerne i de andre medlemsstater 
og Det Europæiske Agentur for Net- og 

Hvor det er relevant, og navnlig hvis 
bruddet på sikkerheden eller integriteten 
berører to eller flere medlemsstater, skal 
det pågældende tilsynsorgan underrette 
tilsynsorganerne i disse medlemsstater og 
Det Europæiske Agentur for Net- og 
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Informationssikkerhed (ENISA). Informationssikkerhed (ENISA).

Or. en

Ændringsforslag 288
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det pågældende tilsynsorgan kan også 
underrette offentligheden eller kræve, at 
tillidstjenesteyderen gør det, hvis den 
fastslår, at det er i offentlighedens 
interesse, at et brud på sikkerheden 
offentliggøres.

Det pågældende tilsynsorgan skal også 
underrette offentligheden eller kræve, at 
tillidstjenesteyderen gør det. 
Offentliggørelsen skal normalt ske så 
hurtigt som rimeligt muligt, men 
tillidstjenesteyderen kan imidlertid 
anmode om udskydelse, så der kan rettes 
op på eventuelle svagheder. Såfremt 
tilsynsorganet tillader det, kan 
offentliggørelsen udskydes i højst 45 dage, 
og tillidstjenesteyderen skal acceptere at
godtgøre alle modtagerparter, uanset hvor 
i verden de befinder sig, for tab, som 
opstår som en direkte følge af 
forsinkelsen.

Or. en

Begrundelse

Øget gennemsigtighed øger chancen for at rette tekniske fejl, og for at usikre teknologier, der 
bruges til autentifikation eller identifikation, identificeres. Det er let for et centralt 
tilsynsorgan, som alligevel har til opgave at modtage mange anmeldelser, at gøre dem 
tilgængelige for offentligheden, forskere og interesseparter.

Ændringsforslag 289
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det pågældende tilsynsorgan kan også 
underrette offentligheden eller kræve, at 
tillidstjenesteyderen gør det, hvis den 
fastslår, at det er i offentlighedens 
interesse, at et brud på sikkerheden 
offentliggøres.

Det pågældende tilsynsorgan kan også
efter høring af tillidstjenesteyderen
underrette offentligheden eller kræve, at 
tillidstjenesteyderen gør det, hvis den 
fastslår, at det er i offentlighedens 
interesse, at et brud på sikkerheden 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Selv om den endelige beslutning om at underrette offentligheden bør ligge hos den offentlige 
myndighed, bør tjenesteyderen også høres, da tjenesteyderen muligvis er bedre i stand til at 
vurdere, hvilke virkninger overtrædelsen vil have på brugerne, samt følgerne for 
undersøgelse/afhjælpning af hændelsen.

Ændringsforslag 290
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det pågældende tilsynsorgan kan også
underrette offentligheden eller kræve, at 
tillidstjenesteyderen gør det, hvis den 
fastslår, at det er i offentlighedens 
interesse, at et brud på sikkerheden 
offentliggøres.

Det tilsynsorgan, der har modtaget 
anmeldelsen, skal underrette 
offentligheden eller kræve, at 
tillidstjenesteyderen gør det, hvis den 
fastslår, at det er i offentlighedens 
interesse, at et brud på sikkerheden 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 291
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganet skal hvert år forelægge 
ENISA og Kommissionen en 
sammenfattende rapport om de 
indberetninger af brud på sikkerheden, 
som det har modtaget fra 
tillidstjenesteyderne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 292
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganet skal hvert år forelægge 
ENISA og Kommissionen en 
sammenfattende rapport om de 
indberetninger af brud på sikkerheden, som 
det har modtaget fra tillidstjenesteyderne.

3. Tilsynsorganet skal hvert år forelægge
Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA) og 
Kommissionen en sammenfattende rapport 
om de indberetninger af brud på 
sikkerheden, som det har modtaget fra 
tillidstjenesteyderne.

Or. fr

Begrundelse

Klarere affattelse for at undgå akronymer.

Ændringsforslag 293
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 
og 2 tillægges de kompetente

4. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 
og 2 tillægges de kompetente 
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tilsynsorganer beføjelse til at udstede 
bindende instrukser til 
tillidstjenesteyderne.

tilsynsorganer beføjelse til at udstede 
bindende instrukser til 
tillidstjenesteyderne. Tilsynsorganet bør 
samordne disse bindende instrukser med 
andre relevante tilsynsorganer, der fører 
tilsyn med tillidstjenesteyderens andre 
aktiviteter end levering af 
tillidstjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 294
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 
og 2 tillægges de kompetente 
tilsynsorganer beføjelse til at udstede 
bindende instrukser til 
tillidstjenesteyderne.

4. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 
og 2 tillægges tilsynsorganet beføjelse til 
at kræve, at tillidstjenesteyderne træffer 
de nødvendige foranstaltninger til at 
kunne opfylde disse krav.

Or. en

Ændringsforslag 295
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 
og 2 tillægges de kompetente 
tilsynsorganer beføjelse til at udstede 
bindende instrukser til 
tillidstjenesteyderne.

4. Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 
og 2 tillægges de kompetente 
tilsynsorganer beføjelse til at udstede 
bindende instrukser til 
tillidstjenesteyderne. Alle sådanne 
instrukser skal offentliggøres.

Or. en
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Begrundelse

For at øge tilliden til systemet er det vigtigt, at også tilsynsorganerne holdes ansvarlige for de 
henstillinger, de udsteder til tillidstjenesteydere.

Ændringsforslag 296
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på gennemførelsen af stk. 
1 og 2 tillægges de kompetente 
tilsynsorganer beføjelse til at udstede 
bindende instrukser til 
tillidstjenesteyderne.

4. Med henblik på at sikre 
overensstemmelse med stk. 1 og 2 
tillægges de kompetente tilsynsorganer 
beføjelse til at udstede bindende instrukser 
til tillidstjenesteyderne.

Or. en

Ændringsforslag 297
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Såfremt bestemmelserne i denne 
artikel ikke kan gennemføres 
tilstrækkeligt i en bestemt teknologisk 
sammenhæng, kan Kommissionen eller 
en anden interessepart anmode om en 
præcisering gennem mekanismen for 
vedtagelse af teknologiske krav, jf. kapitel 
IIIa.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelser, som lovgiverne ikke udtrykkeligt har indarbejdet i forordningen, er 
sandsynligvis af teknisk art. Det vil skabe usikkerhed, hvis lovgiverne går ind og ændrer 
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lovgivningen, efter den er vedtaget. Mekanismen i kapitel 3a (nyt) sikrer, at tekniske 
beslutninger træffes på et teknisk niveau i et forum, hvor en lang række interesseparter kan 
deltage på en inklusiv måde, samtidig med at det sikres, at lovgivningsfilens politiske 
integritet forbliver intakt.

Ændringsforslag 298
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke længere nødvendigt som følge af mekanismen i kapitel 3a (nyt).

Ændringsforslag 299
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammenskrevet med næste stykke.
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Ændringsforslag 300
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med artikel 38 med det 
formål at uddybe kravene i stk. 1.

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge 
yderligere specifikationer af 
foranstaltningerne i stk. 1 og former og 
procedurer, herunder frister, for 
gennemførelsen af stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 301
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår, 
former og procedurer, herunder frister, 
for gennemførelsen af stk. 1 til 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er ikke længere nødvendigt som følge af mekanismen i kapitel 3a (nyt), som lægger 
kodificeringen af tekniske krav i hænderne på teknisk kvalificerede personer i institutioner, 
der udarbejder standarder.
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Ændringsforslag 302
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår, 
former og procedurer, herunder frister, 
for gennemførelsen af stk. 1 til 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at denne forordning er i overensstemmelse med bedste praksis og gældende 
standarder, således at EU's reguleringssystemer og -rammer ikke er unødigt byrde- og 
omkostningsfulde til skade for innovationen og leveringen af tjenester.

Ændringsforslag 303
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår, 
former og procedurer, herunder frister, for 
gennemførelsen af stk. 1 til 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge
yderligere specifikationer af de i stk. 1 
omtalte foranstaltninger, former og 
procedurer, herunder frister, for 
gennemførelsen af stk. 1 til 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

Or. en
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Begrundelse

Disse foranstaltninger bør vedtages i form af gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 304
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at bekræfte, at de kvalificerede
tillidstjenesteydere og deres kvalificerede
tillidstjenester opfylder kravene i denne 
forordning, skal et anerkendt uafhængigt 
organ en gang om året foretage en kontrol 
af tillidstjenesteyderne, og disse skal
forelægge den resulterende 
sikkerhedskontrolrapport for
tilsynsorganet.

1. For at bekræfte, at de tillidstjenesteydere 
og deres tillidstjenester opfylder kravene i 
denne forordning, skal der en gang om året
foretages en kontrol af et uafhængigt 
organ, hvis kompetence til at gennemføre 
kontrollen er dokumenteret, og disse skal
offentliggøre den resulterende 
sikkerhedskontrolrapport og sende den til
tilsynsorganet. I tilfælde af at kontrollen 
kan omfatte fortrolige 
forretningsoplysninger, kan 
offentliggørelsen af følsomme dele 
udskydes af tilsynsorganet, men i højst et 
år.

Or. en

Begrundelse

Fjernelse af henvisningen til "anerkendt uafhængigt organ" giver større klarhed over, hvilke 
krav der stilles til dette uafhængige organ. Se også ændringsforslaget til artikel 15, stk. 1. 
Gennemsigtigheden i kontrollerne giver flere sikkerhedsforskere mulighed for at sikre mest 
mulig ansvarlighed og sikkerhed i de leverede tjenester.

Ændringsforslag 305
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at bekræfte, at de kvalificerede 1. For at bekræfte, at de kvalificerede 
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tillidstjenesteydere og deres kvalificerede 
tillidstjenester opfylder kravene i denne 
forordning, skal et anerkendt uafhængigt 
organ en gang om året foretage en kontrol 
af tillidstjenesteyderne, og disse skal 
forelægge den resulterende
sikkerhedskontrolrapport for 
tilsynsorganet.

tillidstjenesteydere og deres kvalificerede 
tillidstjenester opfylder kravene i denne 
forordning, skal et anerkendt uafhængigt 
organ hvert andet år og efter betydelige 
teknologiske og organisatoriske 
ændringer foretage en kontrol af 
tillidstjenesteyderne, og disse skal 
forelægge den resulterende
overholdelseskontrolrapport for 
tilsynsorganet.

Or. en

Begrundelse

Rapporten skal ikke kun vedrøre sikkerhedskravene, men alle krav til kvalificerede 
tillidstjenesteydere, der udspringer af denne forordning. Desuden vil det være tilstrækkeligt 
og hensigtsmæssigt at udgive en rapport hvert andet år under hensyntagen til den 
administrative og økonomiske byrde, som dette indebærer. Men i tilfælde af betydelige 
ændringer skal der foretages en revision for at sikre, at ændringerne ikke påvirker 
overholdelsen.

Ændringsforslag 306
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at bekræfte, at de kvalificerede 
tillidstjenesteydere og deres kvalificerede 
tillidstjenester opfylder kravene i denne 
forordning, skal et anerkendt uafhængigt 
organ en gang om året foretage en kontrol 
af tillidstjenesteyderne, og disse skal 
forelægge den resulterende 
sikkerhedskontrolrapport for 
tilsynsorganet.

1. For at bekræfte, at de kvalificerede 
tillidstjenesteydere og deres kvalificerede 
tillidstjenester opfylder kravene i denne 
forordning, skal et anerkendt uafhængigt 
organ en gang om året foretage en kontrol 
af tillidstjenesteyderne, og disse skal 
forelægge den resulterende 
sikkerhedskontrolrapport for 
tilsynsorganet. Efter tre år efter 
oprettelsen, og såfremt 
sikkerhedskontrolrapporterne er uden 
anmærkninger, udføres kontrollerne kun 
hvert andet år.

Or. fr
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Begrundelse

Forslag om længere intervaller mellem kontrollerne for at sænke omkostningerne, der 
påhviler kvalificerede tillidstjenesteydere.

Ændringsforslag 307
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at bekræfte, at de kvalificerede 
tillidstjenesteydere og deres kvalificerede 
tillidstjenester opfylder kravene i denne 
forordning, skal et anerkendt uafhængigt 
organ en gang om året foretage en kontrol 
af tillidstjenesteyderne, og disse skal 
forelægge den resulterende
sikkerhedskontrolrapport for 
tilsynsorganet.

1. For at bekræfte, at de kvalificerede 
tillidstjenesteydere og deres kvalificerede 
tillidstjenester opfylder kravene i denne 
forordning, skal de hvert år for egen 
regning få foretaget en kontrol af et
overensstemmelsesvurderingsorgan, og de
skal forelægge den resulterende
overensstemmelsesvurderingsrapport for 
tilsynsorganet.

Or. en

Ændringsforslag 308
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at bekræfte, at de kvalificerede 
tillidstjenesteydere og deres kvalificerede 
tillidstjenester opfylder kravene i denne 
forordning, skal et anerkendt uafhængigt 
organ en gang om året foretage en kontrol 
af tillidstjenesteyderne, og disse skal 
forelægge den resulterende
sikkerhedskontrolrapport for 
tilsynsorganet.

1. For at bekræfte, at de kvalificerede 
tillidstjenesteydere og deres kvalificerede 
tillidstjenester opfylder kravene i denne 
forordning, skal et akkrediteret uafhængigt 
organ en gang om året foretage en kontrol 
af tillidstjenesteyderne, og disse skal 
forelægge den resulterende
overholdelseskontrolrapport for 
tilsynsorganet.

Or. en
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Ændringsforslag 309
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at dette berører stk. 1, kan 
tilsynsorganet enten på eget initiativ eller 
på Kommissionens anmodning til enhver 
tid foretage kontrol hos kvalificerede 
tillidstjenesteydere for at bekræfte, at de og 
deres tjenester stadig opfylder kravene i 
denne forordning. Ved mistanke om 
overtrædelse af reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger skal tilsynsorganet 
underrette databeskyttelsesmyndighederne 
om resultaterne af deres 
kontrolundersøgelser.

2. Uden at dette berører stk. 1, kan 
tilsynsorganet til enhver tid foretage 
kontrol hos kvalificerede 
tillidstjenesteydere for at bekræfte, at de og 
deres tjenester opfylder kravene i denne 
forordning. Ved mistanke om overtrædelse 
af reglerne om beskyttelse af
personoplysninger i henhold til direktiv 
95/46/EF skal tilsynsorganet underrette 
databeskyttelsesmyndighederne om 
resultaterne af deres kontrolundersøgelser.

Or. en

Ændringsforslag 310
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at dette berører stk. 1, kan 
tilsynsorganet enten på eget initiativ eller 
på Kommissionens anmodning til enhver 
tid foretage kontrol hos kvalificerede 
tillidstjenesteydere for at bekræfte, at de og 
deres tjenester stadig opfylder kravene i 
denne forordning. Ved mistanke om 
overtrædelse af reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger skal tilsynsorganet 
underrette databeskyttelsesmyndighederne 
om resultaterne af deres 
kontrolundersøgelser.

2. Uden at dette berører stk. 1, kan 
tilsynsorganet i tilfælde af begrundet tvivl
enten på eget initiativ eller på anmodning
fra et tilsynsorgan i en anden medlemsstat
til enhver tid foretage kontrol hos 
kvalificerede tillidstjenesteydere for at 
bekræfte, at de og deres tjenester stadig 
opfylder kravene i denne forordning. Ved 
mistanke om overtrædelse af reglerne om 
beskyttelse af personoplysninger skal 
tilsynsorganet underrette 
databeskyttelsesmyndighederne om 
resultaterne af deres kontrolundersøgelser.
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Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at sådanne kontroller ikke kan foretages vilkårligt, men bør være baseret 
på begrundede formodninger om manglende overholdelse. Henvisningen til "på 
Kommissionens anmodning" er blevet slettet, idet tilsynsorganerne har bedre mulighed for at 
vurdere nødvendigheden af en sådan kontrol.

Ændringsforslag 311
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at dette berører stk. 1, kan 
tilsynsorganet enten på eget initiativ eller 
på Kommissionens anmodning til enhver 
tid foretage kontrol hos kvalificerede
tillidstjenesteydere for at bekræfte, at de og 
deres tjenester stadig opfylder kravene i 
denne forordning. Ved mistanke om 
overtrædelse af reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger skal tilsynsorganet
underrette databeskyttelsesmyndighederne 
om resultaterne af deres 
kontrolundersøgelser.

2. Uden at dette berører stk. 1, kan 
tilsynsorganet enten på eget initiativ eller 
på Kommissionens anmodning til enhver 
tid foretage kontrol hos tillidstjenesteydere 
for at bekræfte, at de og deres tjenester 
stadig opfylder kravene i denne forordning. 
Ved mistanke om overtrædelse af reglerne 
om beskyttelse af personoplysninger skal
tillidstjenesteyderen underrette 
databeskyttelsesmyndighederne om 
resultaterne af deres kontrolundersøgelser.

Or. en

Begrundelse

Ændringen tilpasser kravet om underretning om brud til teksten i 
databeskyttelsesforordningen.

Ændringsforslag 312
Sajjad Karim

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganerne tillægges beføjelse til 
at udstede bindende instrukser til de 
kvalificerede tillidstjenesteydere om at
afhjælpe de mangler i opfyldelsen af 
kravene, der er anført i
sikkerhedskontrolrapporten.

3. Tilsynsorganerne tillægges beføjelse til 
at kræve, at de kvalificerede 
tillidstjenesteydere skal afhjælpe de 
mangler i opfyldelsen af kravene, der er 
anført i
overensstemmelsesvurderingsrapporten.

Or. en

Ændringsforslag 313
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganerne tillægges beføjelse til 
at udstede bindende instrukser til de
kvalificerede tillidstjenesteydere om at 
afhjælpe de mangler i opfyldelsen af 
kravene, der er anført i 
sikkerhedskontrolrapporten.

3. Tilsynsorganerne tillægges beføjelse til 
at udstede bindende instrukser til de 
kvalificerede tillidstjenesteydere om at 
afhjælpe de mangler i opfyldelsen af 
kravene, der er fastlagt i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd ville betyde, at tilsynsorganet kun ville have beføjelser til at udstede 
bindende instrukser baseret på sikkerhedskontrollen. Det er uklart, hvorfor disse beføjelser 
skulle være begrænset til denne informationskilde.

Ændringsforslag 314
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsorganerne tillægges beføjelse til 3. Tilsynsorganerne tillægges beføjelse til 
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at udstede bindende instrukser til de
kvalificerede tillidstjenesteydere om at 
afhjælpe de mangler i opfyldelsen af 
kravene, der er anført i 
sikkerhedskontrolrapporten.

at udstede bindende instrukser til de 
tillidstjenesteydere om at afhjælpe de 
mangler i opfyldelsen af kravene, der er 
anført i sikkerhedskontrolrapporten.
Sådanne instrukser offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

For at øge tilliden til systemet er det vigtigt, at også tilsynsorganerne holdes ansvarlige for de 
henstillinger, de udsteder til tillidstjenesteydere.

Ændringsforslag 315
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en kvalificeret tillidstjenesteyder 
ikke afhjælper sådanne mangler, jf. stk. 3, 
inden for den frist, som tilsynsorganet har 
sat, taber vedkommende sin status som 
kvalificeret tillidstjenesteyder, og 
tilsynsorganet underretter 
tillidstjenesteyderen om, at dennes status i 
positivlisterne, jf. artikel 18, ændres i 
overensstemmelse hermed.

udgår

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 22.

Ændringsforslag 316
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en kvalificeret tillidstjenesteyder 
ikke afhjælper sådanne mangler, jf. stk. 3, 
inden for den frist, som tilsynsorganet har
sat, taber vedkommende sin status som 
kvalificeret tillidstjenesteyder, og 
tilsynsorganet underretter 
tillidstjenesteyderen om, at dennes status i 
positivlisterne, jf. artikel 18, ændres i 
overensstemmelse hermed.

4. Hvis en kvalificeret tillidstjenesteyder 
ikke afhjælper sådanne mangler, jf. stk. 3, 
inden for den frist og i henhold til den 
kontradiktoriske procedure, som 
tilsynsorganet har fastsat, taber 
vedkommende sin status som kvalificeret 
tillidstjenesteyder, og tilsynsorganet 
underretter tillidstjenesteyderen om, at 
dennes status i positivlisterne, jf. artikel 18, 
ændres i overensstemmelse hermed.

Or. fr

Ændringsforslag 317
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 med det formål at fastlægge betingelser 
for anerkendelse af de uafhængige 
organer, der foretager den kontrol, der er 
omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 
i artikel 15, stk. 1, og artikel 17, stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

De tekniske krav, som allerede er kodificeret tidligere i denne artikel, er tilstrækkeligt politisk 
tydelige til at kunne gennemføres.

Ændringsforslag 318
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6



AM\936276DA.doc 149/169 PE510.784v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår, 
former og procedurer for gennemførelsen 
af stk. 1, 2 og 4. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

udgår

Or. en

Begrundelse

De tekniske krav, som allerede er kodificeret tidligere i denne artikel som ændret, er 
tilstrækkeligt politisk tydelige til at kunne gennemføres.

Ændringsforslag 319
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår,
former og procedurer for gennemførelsen 
af stk. 1, 2 og 4. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge former 
og procedurer for gennemførelsen af stk. 1, 
2 og 4. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 320
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Iværksættelse af en kvalificeret 

tillidstjeneste
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.
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.

3. Tilsynsorganet kontrollerer, om den 
kvalificerede tillidstjenesteyder og de 
kvalificerede tillidstjenester, som 
vedkommende udbyder, opfylder kravene i 
denne forordning.
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.
Hvis kontrollen ikke er afsluttet inden for 
en måned, underretter tilsynsorganet den 
kvalificerede tillidstjenesteyder herom og 
forklarer årsagerne til forsinkelsen samt 
oplyser, hvornår kontrollen vil være 
afsluttet.
4. Når en kvalificeret tillidstjeneste er 
anmeldt til tilsynsorganet, jf. stk. 1, må et 
offentligt organ ikke afvise at bruge den 
til at gennemføre en administrativ 
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procedure eller formalitet med den 
begrundelse, at den ikke står på de lister, 
der er henvises til i stk. 3.
5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår, 
former og procedurer for gennemførelsen 
af stk. 1, 2 og 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel udgår ikke længere, eftersom ansvarligheden og ansvaret for 
tillidstjenesteydere nu generelt indebærer, at tjenesteydere, der har behov for 
tillidstjenesterne, kan vurdere sikkerhedsniveauet og vælge det, der bedst modsvarer deres 
behov.

Ændringsforslag 321
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

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. Såfremt en tillidstjenesteyder har til 
hensigt at udbyde kvalificerede 
tillidstjenester, skal denne anmelde dette 
til tilsynsorganet sammen med en 
overensstemmelsesrapport, der er 
udfærdiget af et anerkendt uafhængigt 
organ som foreskrevet i artikel 16, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 322
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

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 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. en

Begrundelse

En positiv kontrolproces bør være en forudsætning for at kunne levere kvalificerede 
tillidstjenester.

Ændringsforslag 323
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

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. 
Derefter og efter at have opnået status 
som kvalificeret tillidstjenesteyder kan 
tillidstjenesteyderen begynde at udbyde 
kvalificerede tillidstjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 324
Jürgen Creutzmann

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.

2. Så snart de relevante dokumenter er
forelagt i overensstemmelse med stk. 1,
kontrollerer tilsynsorganet, at 
tillidstjenesteyderen og de tillidstjenester, 
som denne skal levere, overholder 
kravene i denne forordning. Hvis 
kontrolprocessen bekræfter, at 
forordningens bestemmelser overholdes, 
giver tilsynsorganet tillidstjenesteyderen 
status som kvalificeret tillidstjenesteyder, 
og den kvalificerede tillidstjenesteyder kan 
begynde at levere den kvalificerede 
tillidstjeneste.

Or. en

Begrundelse

En positiv kontrolproces bør være en forudsætning for at kunne levere kvalificerede 
tillidstjenester.

Ændringsforslag 325
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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.

2. Tilsynsorganet får på anmodning 
adgang til tekniske og organisatoriske 
planer, beredskabsplaner, dokumenter om 
tjenesteydelsespolitik eller andre 
dokumenter, som gøres gældende i 
overensstemmelsesvurderingsrapporten.

Or. en
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Ændringsforslag 326
Pilar del Castillo Vera

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.

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 status som kvalificeret 
tillidstjenesteyder er bekræftet.

Or. en

Ændringsforslag 327
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Sammenskrevet med stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 328
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Tilsynsorganet kontrollerer, om den 
tillidstjenesteyder og de tillidstjenester, 
som vedkommende udbyder, opfylder 
kravene i denne forordning, navnlig 
kravene om kvalificerede 
tillidstjenesteydere. Såfremt tilsynsorganet 
konkluderer, at tillidstjenesteyderen og 
vedkommendes tillidstjenester opfylder 
disse krav, giver tilsynsorganet 
tillidstjenesteyderen og dennes 
tillidstjenester status som kvalificeret 
tillidstjenesteyder og kvalificerede 
tillidstjenester og anfører denne status på 
positivlisten, jf. artikel 18, senest to 
måneder efter anmeldelsen i 
overensstemmelse med stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 329
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 330
Jürgen Creutzmann
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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
hurtigst muligt og inden for to uger på 
positivlisterne, at den pågældende 
tjenesteyder har status som kvalificeret 
tillidstjenesteyder, og at vedkommendes 
tjenester har status som kvalificerede 
tillidstjenester.

Or. en

Begrundelse

Eftersom kontrolprocessen kan tage op til tre måneder, bør fristen for offentliggørelse være 
forholdsvis kort.

Ændringsforslag 331
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis kontrollen ikke er afsluttet inden for 
en måned, underretter tilsynsorganet den 
kvalificerede tillidstjenesteyder herom og 
forklarer årsagerne til forsinkelsen samt 
oplyser, hvornår kontrollen vil være 
afsluttet.

Hvis kontrollen ikke er afsluttet inden for 
en måned, underretter tilsynsorganet den 
kvalificerede tillidstjenesteyder herom og 
forklarer årsagerne til forsinkelsen samt 
oplyser, hvornår kontrollen vil være 
afsluttet. Hvis tillidstjenesteyderen har 
stillet den relevante dokumentation til 
rådighed, afsluttes kontrollen inden for 
højst ni måneder fra anmeldelsesdatoen.

Or. ro

Ændringsforslag 332
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis kontrollen ikke er afsluttet inden for 
en måned, underretter tilsynsorganet den 
kvalificerede tillidstjenesteyder herom og 
forklarer årsagerne til forsinkelsen samt 
oplyser, hvornår kontrollen vil være 
afsluttet.

Hvis kontrollen ikke er afsluttet inden for 
en måned, underretter tilsynsorganet den 
kvalificerede tillidstjenesteyder herom og 
forklarer årsagerne til forsinkelsen samt 
oplyser, hvornår kontrollen vil være 
afsluttet. Den samlede periode må højst 
være tre måneder.

Or. en

Begrundelse

Eftersom kontrollen er en betingelse for at kunne påbegynde ydelserne, bør der indføres en 
frist for tilsynsorganet.

Ændringsforslag 333
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en kvalificeret tillidstjeneste er 
anmeldt til tilsynsorganet, jf. stk. 1, må et 
offentligt organ ikke afvise at bruge den 
til at gennemføre en administrativ 
procedure eller formalitet med den 
begrundelse, at den ikke står på de lister, 
der er henvises til i stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kontrol bør være en forudsætning for at kunne levere kvalificerede tillidsydelser.

Ændringsforslag 334
Pilar del Castillo Vera
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en kvalificeret tillidstjeneste er 
anmeldt til tilsynsorganet, jf. stk. 1, må et 
offentligt organ ikke afvise at bruge den 
til at gennemføre en administrativ 
procedure eller formalitet med den 
begrundelse, at den ikke står på de lister, 
der er henvises til i stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 335
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en kvalificeret tillidstjeneste er 
anmeldt til tilsynsorganet, jf. stk. 1, må et
offentligt organ ikke afvise at bruge den 
til at gennemføre en administrativ 
procedure eller formalitet med den 
begrundelse, at den ikke står på de lister, 
der er henvises til i stk. 3.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 336
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge vilkår,
former og procedurer for gennemførelsen 
af stk. 1, 2 og 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge former 
og procedurer for gennemførelsen af stk. 1, 
2 og 3. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
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undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2.

artikel 39, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 337
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Positivlister

1. Hver medlemsstat opretter, ajourfører 
og offentliggør positivlister med 
oplysninger om de kvalificerede 
tillidstjenesteydere, som den har ansvaret 
for, samt deres kvalificerede 
tillidstjenester.
2. Medlemsstaterne opretter, ajourfører 
og offentliggør under sikre forhold 
elektronisk underskrevne eller forseglede 
positivlister, jf. stk. 1, i en form, der egner 
sig til automatiseret behandling.
3. Medlemsstaterne meddeler hurtigst 
muligt Kommissionen, hvilket organ der 
er ansvarligt for at oprette, ajourføre og 
offentliggøre de nationale positivlister, og 
hvor disse lister offentliggøres, og sender 
Kommissionen det certifikat, der er 
anvendt til underskrift eller forsegling af 
positivlisterne, og eventuelle ændringer 
heraf.
4. Kommissionen stiller de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 3, til rådighed for 
offentligheden via en sikker 
kommunikationsforbindelse og i en 
elektronisk underskrevet eller forseglet 
form, der egner sig til automatiseret 
behandling.
5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
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vedtage delegerede retsakter efter artikel 
38 om fastsættelse af arten af de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.
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.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel udgår ikke længere, eftersom ansvarligheden og ansvaret for 
tillidstjenesteydere nu generelt indebærer, at tjenesteydere, der har behov for tillidsydelserne, 
kan vurdere sikkerhedsniveauet og vælge det, der bedst modsvarer deres behov.

Ændringsforslag 338
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne opretter, ajourfører og 
offentliggør under sikre forhold elektronisk 
underskrevne eller forseglede positivlister, 
jf. stk. 1, i en form, der egner sig til 
automatiseret behandling.

2. Medlemsstaterne opretter, ajourfører og 
offentliggør under sikre forhold elektronisk 
underskrevne eller forseglede positivlister, 
jf. stk. 1, i en form, der egner sig til 
automatiseret behandling af såvel selve 
listen som de enkelte certifikater.

Or. en

Begrundelse

Præcisering for at sikre, at applikationer selv kan behandle certifikaterne, hvilket er 
nødvendigt for validering i praksis.

Ændringsforslag 339
Jürgen Creutzmann
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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. en

Begrundelse

En delegeret retsakt synes at være unødvendig. Dette er derfor omfattet af 
gennemførelsesretsakten i stk. 6.

Ændringsforslag 340
Jürgen Creutzmann

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 specificere 
oplysninger i stykket og 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.

Or. en

Ændringsforslag 341
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] Artikel 19 udgår

Or. en

Begrundelse

Denne artikel udgår ikke længere, eftersom ansvarligheden og ansvaret for 
tillidstjenesteydere nu generelt indebærer, at tjenesteydere, der har behov for tillidsydelserne, 
kan vurdere sikkerhedsniveauet og vælge det, der bedst modsvarer deres behov.

Ændringsforslag 342
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en kvalificeret tillidstjenesteyder 
udsteder et kvalificeret certifikat, skal 
vedkommende med hensigtsmæssige 
midler og i overensstemmelse med national 
ret kontrollere identiteten og eventuelt 
særlige kendetegn ved den fysiske eller 
juridiske person, som certifikatet udstedes 
til.

1. Når en kvalificeret tillidstjenesteyder 
udsteder et kvalificeret certifikat, skal 
vedkommende med hensigtsmæssige 
midler og i overensstemmelse med national 
ret og EU-ret kontrollere identiteten og 
eventuelt særlige kendetegn ved den 
fysiske eller juridiske person, som 
certifikatet udstedes til.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 343
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bære erstatningsansvaret for skader ved b) træffe passende foranstaltninger med 
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til stadighed at have tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer til rådighed eller 
ved at tegne en passende ansvarsforsikring

hensyn til erstatningsansvaret for skader i 
henhold til denne forordning, navnlig ved 
til stadighed at have tilstrækkelige 
økonomiske ressourcer til rådighed eller 
ved at tegne en ansvarsforsikring

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd syntes at pålægge tjenesteyderen et ansvar, selv om det kun er 
forholdsreglerne, der skal gøres obligatoriske.

Ændringsforslag 344
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) underrette personer, der ønsker at gøre 
brug af en kvalificeret tillidstjeneste, om de 
nøjagtige vilkår for brugen af denne 
tjeneste, inden de indgår i et 
kontraktforhold

c) underrette personer, der ønsker at gøre 
brug af en kvalificeret tillidstjeneste, om de 
nøjagtige vilkår for brugen af denne 
tjeneste samt om erstatningsgrænserne på 
en klar og gennemsigtig måde, inden de 
indgår i et kontraktforhold

Or. en

Ændringsforslag 345
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) anvende pålidelige systemer og 
produkter, som er beskyttet mod 
ændringer, og som garanterer den tekniske 
sikkerhed og pålidelighed i den proces, 
som disse systemer og produkter 
understøtter

d) anvende systemer og produkter, som er 
beskyttet mod uautoriserede ændringer, og 
som garanterer den tekniske sikkerhed og 
pålidelighed i den proces, som disse 
systemer og produkter understøtter
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Or. en

Begrundelse

Selv om "pålidelige" kunne antyde en højere standard, skal systemet i sidste ende overholde 
kravene i dette stykke. Det er uklart, om "pålidelige" i sig selv udgør et supplerende krav. For 
at præcisere bestemmelsen bør autoriserede ændringer være mulige.

Ændringsforslag 346
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) benytte pålidelige systemer til 
opbevaring af de data, de modtager, i 
verificerbar form, således at

e) benytte systemer til opbevaring af de 
data, de modtager, i verificerbar form, 
således at

Or. en

Begrundelse

Selv om "pålidelige" kunne antyde en højere standard, skal systemet i sidste ende overholde 
kravene i dette stykke. Det er uklart, hvorvidt "pålidelige" i sig selv udgør et supplerende 
krav.

Ændringsforslag 347
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra e – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– de kun er offentligt tilgængelige i de 
tilfælde, hvor den person, som dataene er 
udstedt til, har givet sit samtykke

– de kun er offentligt tilgængelige i de 
tilfælde, hvor national ret eller EU-ret 
tillader dette, eller hvor den person, som 
dataene er udstedt til, har givet sit 
samtykke

Or. en
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Begrundelse

Præcisering af, at den gældende nationale ret eller EU-retten kan kræve eller give mulighed 
for offentliggørelse.

Ændringsforslag 348
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) registrere og bevare alle relevante 
oplysninger om de data, den kvalificerede 
tillidstjenesteyder har udstedt og modtaget, 
i en rimelig periode, navnlig for at kunne 
fremlægge bevis, når det er påkrævet i 
retssager; denne registrering kan ske 
elektronisk

g) registrere og bevare alle relevante 
oplysninger om de data, den kvalificerede 
tillidstjenesteyder har udstedt og modtaget, 
i en rimelig periode, uanset hvorvidt den 
kvalificerede tillidstjenesteyder er ophørt 
med at levere kvalificerede tillidstjenester,
navnlig for at kunne fremlægge bevis, når 
det er påkrævet i retssager; denne 
registrering kan ske elektronisk

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de relevante oplysninger stadig er tilgængelige, selv om tjenesteyderen har 
indstillet sine aktiviteter.

Ændringsforslag 349
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) afvise at levere tjenester i forbindelse 
med aktiviteter, som efter deres kendskab 
er ulovlige.

Or. fr
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Ændringsforslag 350
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kvalificerede tillidstjenesteydere, der 
udsteder kvalificerede certifikater, skal 
registrere tilbagekaldelsen af et certifikat i 
deres certifikatdatabase inden for 10 
minutter, efter at tilbagekaldelsen er trådt 
i kraft.

3. Kvalificerede tillidstjenesteydere, der 
udsteder kvalificerede certifikater, skal 
registrere tilbagekaldelsen af et certifikat i 
deres certifikatdatabase hurtigst muligt.

Or. en

Ændringsforslag 351
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med hensyn til stk. 3 skal kvalificerede 
tillidstjenesteydere, der udsteder 
kvalificerede certifikater, stille oplysninger 
om certifikaternes gyldighed eller 
tilbagekaldelse til rådighed for enhver part, 
der forlader sig på certifikaterne. Disse 
oplysninger skal være automatisk og gratis
tilgængelige til enhver tid og på pålidelig 
og effektiv vis, som minimum for et 
certifikat ad gangen.

4. Med hensyn til stk. 3 skal kvalificerede 
tillidstjenesteydere, der udsteder 
kvalificerede certifikater, stille oplysninger 
om certifikaternes gyldighed eller 
tilbagekaldelse til rådighed for enhver part, 
der forlader sig på certifikaterne. Disse 
oplysninger skal være automatisk 
tilgængelige til enhver tid, som minimum 
for et certifikat ad gangen.

Or. en

Begrundelse

Den præcise betydning af "effektiv" og "pålidelig" er uklar. "Tilgængelige til enhver tid" 
indebærer i sig selv pålidelighed. I modsætning til tjenester, der leveres af den offentlige 
sektor, kan løsninger inden for den private sektor ikke altid være gratis. Parter, der benytter 
sådanne tjenester, bør derfor frit kunne vælge deres underliggende forretningsmodel.
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Ændringsforslag 352
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
pålidelige systemer og produkter. 
Pålidelige systemer og produkter, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde kravene i artikel 19. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
pålidelige systemer og produkter.
Kommissionen sikrer, at der tages 
behørigt hensyn til input fra 
interessenterne, helst i form af en 
konsekvensanalyse, ved udformningen af 
standarder til brug i forbindelse med 
denne forordning. Pålidelige systemer og 
produkter, der opfylder disse standarder, 
formodes at overholde kravene i artikel 19. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er relevant for alle artikler i teksten, hvor der tales om brugen af standarder.

Ændringsforslag 353
Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for
pålidelige systemer og produkter. 
Pålidelige systemer og produkter, der
opfylder disse standarder, formodes at 

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for systemer 
og produkter, der formodes at overholde 
kravene i artikel 19. Kommissionens 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
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overholde kravene i artikel 19. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

undersøgelsesproceduren i artikel 39, stk. 
2. Kommissionen offentliggør disse 
retsakter i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. en

Begrundelse

Formålet bør være at udvikle standarder, der er i overensstemmelse med kravene i 
forordningen. Det er uklart, hvorvidt "pålidelige" i sig selv udgør et supplerende krav. Der er 
ikke nogen juridisk forskel mellem et system, der opfylder krav X, og et pålideligt system, der 
opfylder krav X. Standarder for "pålidelige" systemer kan tværtimod give det fejlagtige 
indtryk, at andre systemer, der opfylder de samme krav, men ikke standarden, ikke er 
pålidelige.

Ændringsforslag 354
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
pålidelige systemer og produkter. 
Pålidelige systemer og produkter, der 
opfylder disse standarder, formodes at 
overholde kravene i artikel 19. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

5. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter opstille 
referencenumre på standarder for 
pålidelige systemer og produkter. 
Pålidelige systemer og produkter, der 
opfylder disse standarder, sikrer 
overholdelse af kravene i artikel 19. 
Kommissionens gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 39, stk. 2. Kommissionen 
offentliggør disse retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 355
Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En kvalificeret elektronisk signatur har
samme retsvirkning som en håndskreven 
underskrift.

2. En kvalificeret elektronisk signatur
opfylder retskravene til en signatur i 
forbindelse med data i elektronisk form, 
på samme måde som en håndskreven 
underskrift opfylder disse krav i 
forbindelse med papirbaserede data.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i direktiv 1999/93/EF tager tilsyneladende større hensyn til forskellige nationale 
form- og procedurekrav.


